
Dienst aan deMolenwerfstraat 5. De Stichting verhuisde haar centrale kantoor naar
Gouda,Westhaven 33. Voorheenwashier het rooms-katholieke verenigingsgebouw
de Theodorusstichting. Al eerder, in 1971, was hier een casa gevestigd. In de nieuwe
situatie kwam het trefcentrum op de eerste etage, samen met de huisdrukkerij. De
zolderwerd geschikt gemaakt voor kantoren, een informatiecentrumen een spreek-
kamer.Hetnieuwegebouwwerd inmaart 1971officieel geopend in aanwezigheidvan
vertegenwoordigers vandeoverheid, het bedrijfsleven enverschillende instellingen.
De inrichting vande zaalwas ontworpendoor deGoudse architect Tennekes.Nadat
de aanwezige migranten in hun eigen taal waren toegesproken, volgde de officiële
ingebruikneming. Vlaggen van de landen van herkomst werden feestelijk rondom
eenplantenbakgeplaatst.De aanwezigenklapten en zongen luidmeemet enkeleMa-
rokkaanse volksliedjes. De heer Heerkens, de 68-jarige maatschappelijk werker die
vanaf deoprichting vande stichtingbegeleidingsfunctionaris inGoudawas geweest,
ontving een grote kist sigaren. De opening van het nieuwe gebouwwas tevens zijn
afscheid. Erwerd eenwerkgroepvanvrijwilligers gevormdmetondermeer ledenvan
de Gemeenschap van Kerken en de wereldwinkel.
In Leiden hieldmen kantoor aan de Doezastraat 29. Ook hier kwam even verderop
een casa op nummer 34. Dit pand bevatte twee zalen, één voor de Marokkanen en
één voor de Turken. Ook hier waren een spreekkamer en een informatiecentrum.

Kop van Jut
De doelstelling van de Stichting Rijn & Lek werd aanvankelijk ruim geformuleerd.
Dit had tot gevolg dat demedewerkers van de Stichting geconfronteerdwerdenmet
een veelheid aan individuele problemen van de buitenlandse werknemers. Over-
heden, instellingen, bedrijven en particulieren grepenhet bestaan van de Stichting
aan omproblemenwaarmee ze geen raadwisten door te schuiven.De druk van bui-
tenafwas groot, vaak te groot voor het beperkte personeelsbestandwaarover Rijn&
Lek beschikte. De functie van de instelling werd wel omschreven als een ‘EHBO-
taak’. Directeur Pouw: ‘Het is hier somsnet een circus. Ik hebwel eens het gevoel dat
we lopen te tollen. En je doet het tochnooit goed.We zitten in een glazenhuisje en
hebbennet een ‘zwarte schaap’ functie. Soms dienenwe gewoon als kop van jut. Al
kunnen we die buitenlanders maar een klein beetje leren hoe ze bijvoorbeeld met
hun verdiende geldmoeten omgaan, dan zijnwe al blij. Het hen laten consumeren
is geen kunst maar we moeten ze ook leren investeren.’ Het klinkt paternalistisch
en was dat ook en dus was er ook kritiek: de Stichting zou te weinig toekomen aan
‘het veranderen van de bestaande structuren’ en zich vooral bezighouden met
pleisters plakken.De kritiek kwamvooral van deWerkgroep Buitenlandse Arbeiders
Leiden diemet gelijkgestemdewerkgroepen in den lande de dertien Stichtingen in
het land regelmatig onder vuur namen.Maar ook uit andere hoeken klonken soms
kritische geluiden. Politieambtenaren inWoerden plaatsten kanttekeningen:

‘Met enkele Franstaligen heb ik gesproken over de stichting bijstand aan buiten-
landse werknemers. Deze stichting interesseerde hen matig. Enerzijds hebben zij
hier weinig tijd voor, anderzijds hebben zij hieraan geen behoefte. Bovendien spe-
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len de reiskosten ook een rol (… ). Naar mijnmening zijn er weinig problemen. Wan-
neer deze er zijn, worden zij opgelost door de werkgevers. Deze werkt sneller en
doelmatiger dan de Stichting Buitenlandse Werknemers die vaak de mensen niet
kent en eerst alles in onderzoek moet nemen.’

Vanaf 1974werd het accent in het werk van Rijn & Lek steeds meer verlegd van de
individuele hulpverlening en het groepswerk naar de vorming van eigen organisa-
ties ennaar het onderbrengen vande dienstverlening bij algemene instellingen. Een
aantal factoren werkte vertragend in op dit proces: de explosieve toename van de
gezinshereniging, de traagheidwaarmee algemene instellingenhun taak vanhulp-
verlening en begeleiding op zich namen, het ondermijnendewerk van organisaties
als de Amicales (zie verderop in dit hoofdstuk) en de groeiende noodzaak om een
beroep te doen op vrijwilligers. Op den duur waren er erg veel vrijwilligers. Hon-
derden vrouwen enmannen zijn in de jaren zeventig en tachtig pro deo in de weer
geweestmet het onderwijzen vanhetNederlands aanmigranten,maar ookmet so-
ciale hulpverlening en andere activiteiten. Dit bracht voor Rijn & Lek weer veel
ondersteunende activiteiten met zich mee zoals werving, selectie, scholing en be-
geleiding. Een andere belangrijke functie was voorlichting geven aanNederlanders
en aan buitenlanders. Dit werd niet alleen door de subsidiegever belangrijk gevon-
den, ook in de pers werd menig lans gebroken voor deugdelijke informatie in
verbandmet de komst van de gastarbeiders: ‘Er is een grote behoefte aan voorlich-
ting en diemoet al beginnen vóór de arbeider naar Nederland komt’ zo redeneerde
het Leidsch Dagblad al op 20maart 1966 in eenweekendbijlage over de gewaardeer-
de positie van gastarbeiders, ‘(…) maar Zuideuropeanen zijn een lichttillend volkje
en de voorlichting gaat het ene oor in en het andere uit en sorteert weinig effect.
Daarommoet er ook in Nederland voorgelicht worden en niet alleen aan de arbei-
ders: ook het Nederlandse volk moet weten wie die donkere mannetjes zijn, die je
tegenwoordig steedsmeer tegenkomt op straat.’ De voorlichting aan buitenlanders
gebeurde individueel en groepsgewijs, in depensions, opde spreekuren enbij de taal-
lessen. Erwerden folders uitgegeven, vaak inde eigen talen, over sociale onderwerpen
zoals ‘wat te doen bij ontslag’, ‘hoe te handelen als je op vakantie ziek wordt’ en
‘huurbescherming’. Onder deMarokkanen in de regiowerd tot halverwege de jaren
zeventighet blaadjeVriendschap verspreid enonder deTurkenBogazici, eennaamdie
verwijst naar het stukje Bosporus ter hoogte van Istanbul. Deze gestencilde infor-
matiebladen werden door Rijn & Lek uitgegeven. Voor de Joegoslaven had de
Stichting een aantal abonnementen op het blad Informator. Informatie bijeenkom-
sten gingen over tal van onderwerpen zoals over nieuwe wetten over verblijfsrecht
en over de instelling van een gemeentelijke adviesraad in Gouda.
In Vriendschap no 2/3, 4e jrg 1973 werd de volgende brief gepubliceerd. Omdat de
brief vol zat met taalfouten is een geredigeerde versie opgenomen.

‘Beste heer,
Ik ben een meisje van 15 jaar en ik lees altijd jullie maandblad van de vriendschap
en vooral (…) daaromwil ik meedoen. Ik zit in hele grote problemen. Dit probleem
wil niemand mij uitleggen, maar misschien jullie wel. Nou ja, dat is het. Als ik een
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keer wil uitgaan, ergens naar bijvoorbeeld een bar of naar de bioscoop of naar een
Marokkaans feest, dan beginnen mijn ouders te schreeuwen en zeggen ze dat een
meisje mag niet alleen uitgaan of met een Europeaan uitgaan, maar wel met Ma-
rokkaanse jongens. Maar als ik tegen een Marokkaanse jongen aankom, dan kijkt
hij helemaal niet naar jou of zegt hij je bent niet mooi; misschien vinden ze Ne-
derlandse meisjes wel leuk. Maar als het zo gaat, dan kennen we nooit trouwen.
Wat is je antwoord? Ik hoop dat je vlug kunt antwoorden enwel bedankt. Tot ziens.’

AanNederlandse kantwerd voorlichting gegeven via het tweemaandelijkse blad ‘Pe-
rifeer’. De vier StichtingenBuitenlandseWerknemers in Zuid-Holland gavendit blad
samen uit. Iedere Stichting had een eigen pagina voor aankondiging van activitei-
ten enmededelingen. Later sloten ook Brabantse instellingen zich bij dit initiatief
aan. Scriptieschrijvers, vrijwilligers en andere belangstellenden konden terecht bij
het documentatiecentrum.Vaakwerden avonden en bijeenkomsten georganiseerd
waar groepen uit de samenleving voorlichting kregen over ‘het verschijnsel gastar-
beid en de gevolgen.’ Films zoals Gebed voor een gastarbeider, Hier en daar een
Marokkaan, Geen koopwaar maar mensen, Bertus of Achmed deden goed dienst. Ook
de diaserieGastarbeid in Nederlandwerd gebruikt, al dan niet vergezeld van de bro-
chures Ken je hem en Zij verlieten hun vaderland. Allerlei verschillende groepen
werdenhiermee bereikt. In 1974-1975 ging het bijvoorbeeld omde bezoekers van de
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Gereformeerde Soos in Alphen, deGemeenschap van Kerken inGouda, studenten
en cursisten van de Middelbare Beroepsopleiding in Leiden, kraamverzorgsters in
Gouda, artsen enmaatschappelijk werkers in Boskoop, deelnemers aan de Vredes-
week in Alphen. Voor basisscholieren en hun onderwijzers werd een lesbrief
ontworpen in samenwerkingmet de EducatieveDienst vanhetMuseumvoor Land-
en Volkenkunde.
Halverwege de jaren tachtigwerdhet categoralewelzijnswerk voor buitenlanders in
Nederland geherstructureerd: de Stichtingen moesten het uitvoerende werk over-
dragen aan de gemeenten en zelf met een ingekrompen personeelsbestand
ondersteuningstaken op zich nemen. Een deel van het personeel werd overge-
plaatst naarwelzijnsorganisaties in de gemeenten. Het personeelsbestand van Rijn
& Lek werd gehalveerd en door scholing voorbereid op de nieuwe taken. Deze
takenwerden als volgt geformuleerd: pleitbezorging, begeleiding en ondersteuning
van eerstelijnsvoorzieningen en migrantenorganisaties, voorlichting aan buiten-
landers en aan de Nederlandse samenleving en initiëring, ontwikkeling en
onderzoek, vooral rond nieuwe methodieken. De beroepskrachten werden voort-
aan ‘algemeen consulenten’. In de regio Rijn en Lek kwam één centraal kantoor in
Alphen aan denRijn. Voor elke van de drie subregio’s waren tweemedewerkers ver-
antwoordelijk. De regionale kantoren in Gouda en Leiden werden gesloten en de
trefcentra overgedragen aan de gemeenten. In Leiden werd het pand aan de Doe-
zastraat overgenomen door het Vrouwenhuis. De StichtingWelzijn Buitenlanders
Rijn en Lek veranderde niet alleen de inhoud van het werk maar ook haar naam.
Men ging per januari 1987 verder onder de naam Centrum Buitenlanders Rijn en
Lek. Het nieuwe centrumbesloot vooral prioriteit te geven aan projecten ophet ge-
bied van arbeid en werkgelegenheid en aan de doelgroepen jongeren en
migrantenvrouwen. De lesgroepenNederlandse taal gingen op in de nieuwe struc-
turen van de basiseducatie.

Werkgroepen Buitenlandse Arbeiders
In veel gemeentenwaar buitenlandse arbeiders kwamen tewonen,werden vroeg of
laatwerkgroepen gevormddie zichmet opvang en begeleiding bezig hielden.Maar
hunbelangrijkste activiteit waswel het geven van taallessenNederlands. Eind jaren
zeventig, begin jaren tachtig gavenwel driehonderd tot zevenhonderd vrijwilligers
les in de regio. In de kleine gemeente Zevenhuizen bijvoorbeeld functioneerde hal-
verwege de jaren zeventig een werkgroep van bijna twintig leden. De werkgroep
was voortgekomen uit de gereformeerde Kerk. De werkgroep gaf taallessen in een
zaaltje achter de kerk en later in het Dorpshuis. Er waren op dat moment vijfen-
veertig Turken enMarokkanen in Zevenhuizen.Ongeveer de helft van hennam re-
gelmatig aan activiteiten deel. Naast de taallessen waren voorlichting, sociale
dienstverlening en ontspanningsactiviteiten aandachtspunten.
Eén van de eerste en grootste werkgroepen in het gebied was de Werkgroep Bui-
tenlandse Arbeiders Leiden.DeWerkgroepwerd inhet voorjaar van 1970 opgericht.
De aanleiding was vooral de schrijnende huisvestingssituatie in de pensions voor
gastarbeiders. Hetwas eenwerkgroep van vooral studenten die allerlei studies volg-
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den: theologie, fiscaal recht, biologie, natuurkunde, psychologie, sociologie, cul-
turele antropologie, Arabisch, Turks en pedagogische academie. De studenten
waren afkomstig uit Leiden enomstreken:DenHaag,Oegstgeest, Lisse, Katwijk, Sas-
senheim. Ook kwamen vrijwilligers uit Hazerswoude, Alphen aan den Rijn,
Leidschendam, Voorburg, Leiderdorp en zelfs uit Rotterdam. In het najaar van
1971namenmaar liefst zesendertig studenten van allerlei studierichtingen enuit di-
verse omliggende gemeenten, alsmedewerkers deel aande cursussenNederlands die
door dewerkgroep georganiseerdwerden.Dewerkgroephad tweemigrantenleden.
Dewerkgroep rekende zichnaast Release, de bijlesdienst Kooiwijk enDolleMina tot
werkgroep van de Leidse Universiteit. Opmerkelijk is dat een flink aantal van deze
actieve studenten die in deze werkgroep voor de eerste keer werden geconfron-
teerd met migratie- en ontwikkelingsproblematiek, zich voor vele jaren zouden
verbinden aan dit thema. Zij wijdden zich na hun doctoraal aan verdere academi-
sche studie van het verschijnsel migratie, kwamen als personeel of bestuursleden
in dienst van Stichtingen BuitenlandseWerknemers of ontwikkelingsorganisaties
als de Novib. Een aantal maakte de overstap van de werkgroep naar gelijksoortige
organisatie in Amsterdamvanwaaruit zij in steuncomités de ontwikkeling van zelf-
organisaties stimuleerden en ondersteunden. De werkgroep probeerde via
pensionbezoeken contact te leggen met de gastarbeiders en zo tegelijkertijd meer
zicht te krijgen op de problemen rond huisvesting. Er werd een adressenlijst van
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pensions aangelegd. De werkgroep hield een inventariserend onderzoek naar de
vaak schrijnende situatie in de pensions in Leiden, pakte pensionbazen aan en lob-
byde bij de gemeente voor structurele verbeteringen. Bekendheid kreeg vooral de
actie in de Groenesteeg die in het hoofdstuk over Leiden verder besproken wordt.

Bonjour en werken
Bij de gesprekken met bewoners tijdens de pensionbezoeken kwamen ook andere
problemen dan huisvesting naar voren. Een bekend vaak voorkomend probleem
waren de praktijken van controlerende artsen. Het kwam regelmatig voor dat zij
tegen het advies van behandelende specialisten in, de gastarbeiders weer aan het
werk stuurden. Een voorbeeld waar de werkgroep mee aan de slag ging en dat ook
de plaatselijke pers haalde, was het geval van een arts die werkte voor de bedrijfs-
verenigingDetamwaaronder schoonmaakbedrijf Cemsto viel. ‘Je liegt, bonjour en
werken’ kreeg een arbeider die last had van zijnmaag en blindedarm te horen, ook
nadat hij door de personeelschef naar huiswas gestuurd. Zelfs een operatie bleek on-
voldoende reden om hem een uitkering te geven. De werkgroep Leiden kaartte
deze zaak aan bij de Inspecteur van Volksgezondheid in Zuid-Holland. Na publici-
teit in de plaatselijke pers bleek uit reacties dat ook verschillende Nederlandse
arbeiders gelijksoortige problemenhadden ondervondenmet deze arts. Actie door
deWerkgroep Leiden leidde ertoe dat de sociale verzekeringsraad dit soort zakenwat
scherper in de gatenhield.Ook legde dewerkgroep een lijst aanmet bedrijvenwaar
buitenlandse arbeiders werkten. Dat waren er 79 in Leiden en omstreken: Katwijk,
Voorschoten, Leiderdorp,Warmond, NieuweWetering, Roelofarendsveen.

Visie op gastarbeid
Het ontwikkelen van een visie op het verschijnsel gastarbeid, de scholing van de
leden en het informeren van de samenleving namen een belangrijke plaats in. In
de visie van de werkgroep is het verschijnsel gastarbeid een gevolg van de ongelij-
ke verdeling van dewelvaart tussen het Noorden en het Zuiden, een ‘aspect van de
uitbuiting van onderontwikkelde landen (...) een wereldprobleem dat in je eigen
stad en in je eigen land aan te pakken is.’ En dat is een aantrekkelijke optie voor stu-
denten die de wereld willen veranderen en daarbij serieus, grondig en met gevoel
voormaatschappelijke polarisatie tewerkwillen gaan.Dit blijkt bijvoorbeeld uit de
inleiding van een brochure waarin de visie van de werkgroep wordt toegelicht, ge-
titeld ‘Buitenlandse arbeiders, discriminatie en uitbuiting.’ Niet gehinderd door
enige kennis van marketing en PR, beëindigde de samensteller van deze brochure
zijn inleiding met de woorden: ‘Als je interesse niet verder gaat dan een vage be-
langstelling, hoef je niet verder te lezen.’ Een belangrijk onderwerp bij dit alles was
uiteraard het belang van de gastarbeid voor deNederlandse economie: ‘Wat de ge-
volgen zijn van de gastarbeid voor de Nederlandse kapitalistiese ekonomie valt
nietmoeilijk te raden:Nederland verdient lekkerwat aan de buitenlandse arbeiders,
anders zou hij ze niet toelaten’, aldus de brochure. De aandacht van de werkgroep
ging ook uit naar de politiek-economische situatie in het land van herkomst. Lite-
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ratuurlijsten die werden samengesteld en verspreid, bevatten veel Franse titels van
academische studies over Marokko. Door de gastarbeiders te scholen hoopte de
werkgroep een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de landen van her-
komst. Hierbij werd uiteraard verondersteld dat deze arbeiders na verloop van tijd
naar huis zouden terugkeren – een veronderstelling die in die periode breed gedeeld
werd. Vandaar dat veel belangwerd gehecht aan technische scholing. Dewerkgroep
ging hier vanaf 1970mee bezig in samenwerkingmet Rijn & Lek. Ook de Stichting
wilde immers leerzame activiteiten ondernemen. Ze vermeldde in het eerste werk-
programma als activiteit: ‘Excursies met de bedoeling om Nederland te leren
kennen.Het zal dan vooral gaan omdie objekten die behalve boeiend ook leerzaam
zijn, zodat ze een bijdrage zijn aan de ontwikkeling van de buitenlandse werkne-
mers: coöperatieve samenwerking in de landbouw, instruktie over het gebruik van
landbouwapparatuur, modelboerderijen etc.’ De werkgroep inventariseerde de
wensen van de arbeiders ophet gebied van technische scholing.Men legde contact
met instellingen, zoals de Don Boscoschool, waar cursussen gevolgd konden wor-
den. Zestien inschrijvingen voor autotechniek, vier voorwerktuigbouwkunde, drie
voor draaien, één voor lassen en zeven voor elektra: er bleek veel belangstelling te
bestaan. Het was echter niet eenvoudig om daadwerkelijk een cursus te realiseren:
gebrek aan belangstelling bij instellingen, toelatingseisen, hoge kosten, teruglo-
pende arbeidsmarktperspectieven, allemaal redenen waardoor uiteindelijk maar
weinig daadwerkelijk van de grond kwam. In samenwerkingmet een enthousiaste
leraar van deDon Bosco LTSwerd in 1972 een aangepaste cursus lassen ontwikkeld
waarvoor geen vooropleiding vereist was. De cursus bood een combinatie van theo-
rie en praktijk. Bij de uitvoering deden zich opnieuw problemen voor. Sommige
kandidaten zegden toemaar kwamenniet ofmen kwam in de Ramadan veel te laat
opdagen. Uiteindelijk behaalden acht arbeiders hun lasdiploma. Zij hadden een
aangepast mondeling examen gedaan.
Maar naast ernstiger zaken was er ook aandacht voor ontspanning. In het gebouw
van de Gereformeerde Studenten Vereniging SSR op de Hoge Woerd werden elke
donderdagavond films gedraaid. Als er geen filmwas,was het SSR café gewoonopen
als café; ‘pils, cola en fanta is er goedkoop’meldt een pamflet in het Arabisch en ‘ge-
zelligheid en advies gratis.’ Enkele titels van films die werden gedraaid: De oase in
Marokko en in het Noordwesten van Algerije, Palestine vaincra – Palestina zal overwin-
nen –,Handel en ambacht inMarokko. DeMarokkaanse arbeiderswerden vaak in het
Frans toegesproken: Ouvriersmarocains, notre group vous presentera deux films –
Marokkaanse arbeiders, onze groep laat u twee films zien.
De keuze vande films illustreerde de visie van dewerkgroep ophet verschijnsel gast-
arbeid. Zij komt ook naar voren in een brief van één van de ledenwaarin deze, een
zekere Els, het lidmaatschap opzegt. Zij geeft aan zich niet langer te kunnen ver-
enigenmet het streven van de werkgroep om de gastarbeiders zich bewust te laten
worden vanhun situatie, wantwij hebben gemakkelijk pratenmaar zijmoeten het
doen en kunnen wij dit ethisch gesproken wel maken? De houding van de werk-
groep ten aanzien van de Stichting Rijn&Lekwas vanmeet af aan zeer kritisch. Dit
had te maken met de ontstaansgeschiedenis van de Stichting die op initiatief van
werkgevers en (overheids)instellingenwas opgericht. Deze instantieswerdennuniet
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bepaald beschouwd als bondgenoten van demigranten. Peter Dantz, directeur van
de Stichting Migranten Centra stelt het zo: ‘(...) dat de uitgangspunten van de
Stichting en van de werkgroep feitelijk gelijk zijn... het grote verschil zit hem in de
benadering van instanties (...) omdat de Stichting van bepaalde instanties financi-
eel afhankelijk is (...) is hetmoeilijk om ertegen aan te schoppen.’ In reactie hierop
stelde Ciska van de Werkgroep: ‘ de mensen zijn bang van de Stichting want die
heeft iets met de regering te maken.’ Toch werd er veel samengewerkt, zeker in het
begin toende directeur vanRijn en Lek, de heer Pouw, optrad als coach vandewerk-
groep. In april 1972meldde dewerkgroep: ‘met een aantalmensen uit de dagelijkse
staf valt erg goed samen te werken. Hun uitgangspunten verschillenweinig van de
onze (..), wijwerkenmethen samenophet punt vande technische kursus ende kur-
sus Nederlands. Tot dusver hebben we per project bekeken of we konden
samenwerken enmetwelke personen van de staf. Sinds kort bestaat er een overleg-
orgaantje waarin – vrijblijvend – wordt gepraat over wederzijdse standpunten.’
Overigenswas een dergelijke verhouding tussen Stichtingen enwerkgroepen in die
tijd niet uniek voor de Leidse situatie. Overal waar Stichtingen en werkgroepen in
steden actief waren zoals in Amsterdam, Rotterdam,Gouda,Nijmegen, Limburg en
Groningen, stonden de werkgroepen kritisch tegenover deze instituties. De werk-
groepenhadden een landelijk overlegwaar deze verhouding onderwerp van gesprek
was. Er werd wel onderscheid gemaakt tussen ‘goeie Stichtingen’ en andere Stich-
tingen waarvan sommige samenwerkten met inlichtingendiensten van de
vreemdelingenpolitie en de consulaten. Rijn en Lek werd wel beschouwd als een
‘goeie Stichting’. De verschillen tussen stichting Rijn & Lek en deWerkgroep kwa-
menooknaar voren in de visie op de rol vanhet trefcentrum, hetCasa. De Stichting
wilde in Leiden vooral een recreatief centrumvestigen terwijl dewerkgroep ook een
politiek trefcentrum voor ogen stond. ‘Veel jongeMarokkanen’, zo stelde de werk-
groep, ‘zijn ompolitieke redenenweggegaan.Wewillen praten overmogelijkheden
omde ontwikkeling vanMarokko te verbeteren. Bovendien zou nagegaanmoeten
worden in hoeverre Marokkaanse verzetsorganisaties steun nodig hebben.’

Kindertoneel
Nadat deWerkgroep ter zielewas gegaan, bleven studenten zich actief inzetten rond
het thema gastarbeid. Bijvoorbeeld in het vrolijke kindertoneel project De Vergul-
de Turk van het Leids Academisch Kunstcentrum (LAK). Ver voordat Turkse
arbeiders zich in Leiden vestigen,was er in de Breestraat het bekende café-restaurant
‘In Den Vergulden Turk’. Het project was hiernaar vernoemd maar zinspeelde na-
tuurlijk ook opde aanwezigheid vanTurkse families in Leiden.De bedoeling vandit
stuk was om Nederlandse kinderen op speelse wijze te confronteren met wat het
voor de buitenlandse kinderen betekende om in een vreemd land te komenwonen.
In 1976 speelde een groep Leidse studentenhet stuk ‘Uiforensoepmet biegeltjes’ op
scholen. Zo probeerden zij iets te doen aan de stereotiepe voorstellingen die over en
weer heersten. Zo was er enerzijds te horen: ‘Mijn vader zegt dat ze hier komen
omdat daar niks te beleven is, ze komen uit de woestijn, daar is niets, je kunt er al-
leenmaar met kokosnoten voetballen.’
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En een ander toneelfiguur gaf een schets van het land van aankomst:

‘Nederland is een land waar iedereen op klompen loopt, op elke hoek van de straat
staat een molen en op elk plein een draaiorgel. Verder zijn er boterbergen enmelk-
poederbergen, waar eens in de vier jaar Olympisch spelen worden gehouden. En
er zijn twee keer zoveel koeien als mensen. ’s Winters zijn er geen auto’s want dan
gaat iedereen schaatsend naar zijn werk. Omdat Nederland onder de waterspiegel
ligt, moeten de kindertjes na schooltijd hun vingertje in de dijk houden.’

Veelmoraal en vrolijkheid.Wel vroeg de Leidsche Courant zich af of de strekking bij
het kinderpubliek wel overkwam.

Hulpverlening en spreekuren
De spreekuren van de Stichtingen en werkgroepen trokken steeds veel klanten.
In 1969 zijn er door de Stichting de volgende spreekuren gehouden:
In Gouda, TheodorusstichtingWesthaven 33.
In Leiden in het Leidsche Volkshuis, Apothekersdijk 33.
In Alphen in het gebouw van het Rode Kruis, Hofzichtstraat 2a.
In Gouda werd twee keer per week spreekuur gedraaid. Daarnaast was er een in-
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loopmiddag waar men ook met problemen en hulpvragen terecht kon. Per week
kwamenwel zestig hulpvragen binnen. Problemen deden zich voor in alle soorten
enmaten, maar concentreerden zich rond de volgende onderwerpen:

Sociale Verzekeringen 1.955
Arbeidszaken 439
Verblijfszaken 115
Huisvesting 111
Privésfeer 98
Onderwijs en opvang 73
Gezondheid 67
Relationele problemen 22
Personen- en familierecht 13
Criminaliteit 4

Taal en communicatie
Veel hulpvragenhingen samenmet een beperkte of afwezige beheersing van deNe-
derlandse taal. Een deel van de mensen – veel Marokkanen – was analfabeet
waardoor ieder briefje of formuliertje aan anderenmoest worden voorgelegd.Men
kwam zelfs wel eens met een reclamefoldertje naar het spreekuur! Vooral deze an-
alfabeten die zeker niet altijd domwaren,maar vooral nooit de kans hadden gehad
omnaar school te gaan, waren extreem afhankelijk van hun omgeving en van for-
mele of informele hulpverleners. Soms vroegen zij letterlijk ‘ik heb je taal nodig’,
waarmee ze ook bedoelden: vertaal letterlijk, voeg niets toe! Juist deze groep anal-
fabetenheeft allerlei strategieën ontwikkeld om te kunnen overleven. Zo kwameen
medewerker van het spreekuur van de Stichting Rijn& Lek een keer in contactmet
eenMarokkaan die op een vervalst paspoort naarNederlandwas gekomen.DeMa-
rokkaanse overheid verstrekte in die tijd maar beperkt paspoorten, wellicht uit
angst voormassaal vertrek.Mekkagangers kondenwel een paspoort krijgen. Na de
bedevaart wilden sommigen dit felbegeerde document wel voor een aardig bedrag
van de hand doen ten gunste vanmeer aardse gelukzoekers: de potentiëlemigran-
tendie hunoogopEuropahadden laten vallen.De foto inhet paspoort vande cliënt
was vervangenmaar niet de gegevens van de andere persoon.Nuwas hij ophetmo-
ment-suprême de naam van die ander vergeten en dreigde daarom door de mand
te vallen. Hij zou dus niet kunnen reageren als ‘zijn naam’ werd gevraagd. Zijn op-
lossingwas als volgt: hij sloot als laatste achter in de rij aan zodat het niet anders kon
dan dat het enige overgebleven paspoort van hemwas.

Problemen op het werk
Op het werk speelden veel problemen. Sommige arbeiders werden incidenteel of
structureel onderbetaald. Uitkeringen voor ziekte of werkloosheidwerdenniet ver-
strekt. Vaak gebeurde dit omdat men de regels niet goed had begrepen en niet aan
de verplichtingen had voldaan, zoals het invullen van werkbriefjes. Er waren pro-
blemenmet ziekmelden.Menhad geen telefoon. Als je zelf naar de baas ging, werd
je gelijk aanhetwerk gestuurd, dus gingmenvaaknaar Rijn&Lek. Eenswerd deme-
dewerker zelfs ’s nachts aan huis bezocht door iemand die ontslagen dreigde te
worden. Ookwerden zij geconfronteerdmet bedrijfsongevallen. Inmei 1969 bege-
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leidde een lid van de Ondernemingsraad van de GoudseMachinale Garenspinne-
rij zijn collega de 36-jarigeMarokkaan de heer ElM. naar het spreekuur. De heer El
M. had bij een bedrijfsongeval drie vingers verloren en kreeg sindsdien via de Ka-
tholieke Textiel bond een uitkering van 160 gulden per week. Hij wilde terugkeren
naar Marokkomaar zou de uitkering hierdoor na een jaar niet vervallen?

Relatie- en seksuele problemen
Problemen op het gebied van relaties en seksualiteit kwamen ook aan de orde op
het spreekuur. Dit gebeurde vooral als de hulpverleners landgenoten van de cliën-
ten waren. Soms gingen arbeiders – niet zelden al getrouwd in het land van
herkomst – relaties aanmet Nederlandse vrouwen. Het kwam voor dat deze vrou-
wen zelf ook getrouwd waren. Hun man kwam dan soms naar het spreekuur.
Uiteraard waren de complicaties niet eenvoudig te verhelpen en dan probeerden
de hulpverleners het ook maar niet – het ging tenslotte om volwassen mensen.
Soms wisten zij met een beroep op de islam de gastarbeider tot andere gedachten
te brengen. Uit schaamte bleef deze dan weg, niet alleen van de vrouw maar ook
van de Stichting. De meest hardnekkige problemen kwamen voort uit het voor-
oordeel waarmee veel Rifmigranten beheptwaren ‘dat je alle Nederlandse vrouwen
kon pakken’, zoals de vroegeremedewerker van Rijn& Lek, Ali Chouli het plastisch
formuleert. Hij licht dit toe met het volgende voorbeeld. Er was eens een Neder-
landse vrijwilligster die bij een Marokkaanse vrouw aan huis les gaf. De man des
huizes viel wel op deze vrouw en had een bloemetje voor haar gekocht. Zo wilde
hij haar bedanken voor haar inzet. Hij bonjourde zijn eigen vrouwnaar de keuken
ommet de ander alleen te zijn. Enfin, de vrijwilligster pikte het natuurlijk niet en
zijn vrouw al helemaal niet. Het einde van het liedje was dat de hulpverlener er aan
te pas moest komen. ‘De man ontkende uiteraard en om zijn gezicht te redden
vroeg hij: “Ik wil dat jullie mij een andere vrouw sturen. Ik wil een mooie vrouw,
ik heb een lelijke gekregen!” We leken wel een uitzendbureau,’ verzucht de voor-
malige spreekuurmedewerker als hij dit vertelt. Uiteindelijk was dit incident
aanleiding omhet beleid bij te stellen. Het lesgeven aan vrouwen aan huis werd ge-
staakt enmen werkte voortaan uitsluitend nogmet groepen. Deman kon in zo’n
geval nog wel eens met een beroep op de normen van de islam gecorrigeerd wor-
den maar het bleef een moeilijk te bestrijden vooroordeel, maar ja, verzucht Ali
Chouli, ‘het waren ook maar mensen met hun behoeften’, behoeften die in den
vreemdemaarmoeilijk tot hun recht konden komen. Het duurde erg lang voordat
men de andere codes die hier gelden, kon interpreteren. Wat betekent het als een
vrouw je uitnodigt om een kopje koffie te drinken? Als ze je in de ogen kijkt? Mis-
schienwelmet jewilt dansen? In de pers kwamenwe de volgende verwoording van
dit probleem tegen.

‘Een jongen die zes maanden geleden nog slechts gesluierde vrouwen in zijn
dorp zag lopen, kijkt op de Coolsingel wezenloos naar de Nederlandse meisjes in
minirokjes. Hij bevroedt vaag een opwindende geborgenheid, maar het fijne van
de spelregels doorziet hij niet. Zo komen er botsingen. In vele landen rond deMid-
dellandse Zee is het eerste teken van toenadering tussen een jongen en een meisje
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bindend. Als het meisje daarna naar en andere man kijkt, verliest de jongen zijn eer.
Zo’n jongen gaat hier in Nederlandmet eenmeisje uit en een week later ziet hij haar
met een andere jongen. Die jongen uit Turkije, Marokko of Tunesië pikt het niet
want hij weet dat zijn eer in het geding is, zo komen er botsingen.’

Soms liep het minder onschuldig af, of het ging zelfs vreselijk en dramatisch mis.
Op 18 april 1968 berichtte een plaatselijk dagblad in Alphen aan den Rijn naar
aanleiding van een proces van een Turk – naam of initialen werden niet genoemd
– het volgende:

‘Op 29 augustus 1967 belde 33-jarige Turk aan bij zijn ex-hospita in Alphen aan den
Rijn. Deze Turkse arbeider was eerder door de man des huizes de deur uitgezet
omdat hij diens vrouw het hof maakte. Een andere kostganger deed open. De Turk
stapte de gang in, gooide de deur dicht en schoot de kostganger juist onder het
hart. De hospita die in de keuken aardappelen zat te schillen kreeg vijf kogels, waar-
van er één haar hoofd doorboorde. Zij overleed ter plekke. De man vluchtte
vervolgens de polder in waar hij zijn pistool onder een graspol verstopte. Daar
maakten vijftig politieagenten jacht op hem. Doordat opvliegende reigers zijn
schuilplaats verraadden, kon hij worden opgepakt. De kostganger moest lange tijd
verpleegd worden in het Rijnoord Ziekenhuis. De dader werd ontoerekeningsvat-
baar verklaard en in een inrichting opgenomen.’

Hoe het met hem is afgelopen is niet bekend.

Sociale wetgeving
Klachten over de bijstand richtten zich tegen dehoogte vanhet uitgekeerde bedrag.
In de zomer van 1977 bedroeg de bijstand 120 gulden perweek. Bijstandwerd alleen
verleend aan de aanvrager en zijn afhankelijke gezinsleden, voorzover ze inNeder-
land verbleven. Aan alleenstaande buitenlandse arbeiders werd dus maar 120
gulden uitgekeerd. Ook al hadden verreweg demeeste inMarokko een gezin of ou-
ders voor wie zij de kost verdienden. Dit bedrag was te weinig om de familie thuis
te kunnen onderhouden. Ontvangers van zo’n uitkering wisten niet hoe ze rond
moesten komen en dit leverde grote spanningen op.

77

De heer A. woont in 1969 in Boskoop enwerkt bij de firma Grootendorst. Hij vervoegt
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Er deden zich veel problemen voor met de kinderbijslag. Tot ver in de jaren zeven-
tigwaren ermetMarokko en Turkije geen verdragen over sociale zekerheid. Voor de
kinderbijslag betekende dit dat men hierop geen recht had bij werkloosheid of ar-
beidsongeschiktheid of als men langer dan tweemaanden op vakantie was.
Het was niet eenvoudig om kinderbijslag te krijgen voor in het vaderland verblij-
vende kinderen. Het kostte enige moeite om de benodigde papieren daar door de
ambtelijke molens te krijgen. De rechthebbenden zelf gingen ook niet altijd even
nauwkeurig om met de kinderbijslag. Niet zelden werden meer kinderen opge-
voerd danmen in werkelijkheid had. De controle hierop was minimaal.

Ook de procedures voor het vaststellen van de bedragen waarop men recht had,
waren gecompliceerd. Voor de verificatie van het aantal kinderen moest aanvan-
kelijk een uittreksel uit het bevolkingsregister worden overlegd. Nadat enkele
tientallen gevallen van fraudewaren ontdekt, werd de procedure veranderd. Voort-
aan moesten de trouwboekjes naar het land van herkomst heen en weer gestuurd
worden. Na verloop van tijd kwameen levendige handel in vervalste trouwboekjes
aanhet licht. Toenwerd de procedure opnieuwveranderd.De Raad vanArbeid ging
zelf via hetMarokkaanse consulaat het opgegeven aantal kinderen verifiëren bij de
Marokkaanse autoriteiten. Dit duurde vaak erg lang en liep regelmatigmis. Voor de
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kinderbijslag geldt een onderhoudsplicht. Bovendien moest voor kinderen boven
de 16 jaar worden aangetoond dat ze voor meer dan 23 gulden in de week werden
onderhouden. Voor de buitenlandse arbeiderswas dit, gezienhet lage loon ende la-
gere kosten van levensonderhoud in het land van herkomst, een extreem hoog
bedrag.Danwaren er denodigemoeilijkhedenmethet overmaken vanhet geld.Het
geld werd door de Raad van Arbeid per post overgemaakt naar de vrouw in het va-
derland. Veel Marokkanen in Zuid-Holland waren afkomstig van het platteland,
waar in de kleine dorpjes geen postkantoor is. De vrouwenmoesten dan – onder be-
geleiding van eenmannelijk familielid – naar een grotere plaats omhet geld binnen
de gestelde periode op te kunnennemen. InMarokkowas dit voor de vrouwen een
hele onderneming. Niet zelden waren hier twee volle dagen mee gemoeid. Men
wilde veel liever dat het geldwerd overgemaakt naar een bankrekening.Het geld kon
dan op de rekening blijven staan en er te zijner tijd gewoon afgehaald worden.
In de periode dat de kinderbijslag nog via dewerkgeverwerd uitbetaald, raakte deze
dus betrokken bij verschillende complicaties zoals een veranderend aantal kinde-
ren door geboorte, overlijden, (her)trouwenof,wat incidenteel voorkwam, door een
tweede huwelijk. Soms spanden werkgevers zich voor hun arbeiders in om de pro-
blemenop te lossen. Bijvoorbeeld het bedrijf Betonfabriek inNieuwLekkerland. Een
Marokkaanse werknemer, de heer G. uit Gouda pensionWesthaven, ontving over
1967 te weinig kinderbijslag. Zijn vierde kindje dat tijdens zijn afwezigheid in 1966
was geboren, overleed na 14maanden in oktober 1967. In plaats van alleen over het
laatste kwartaal, werd over het hele jaar 1967 geen kinderbijslag uitbetaald. Zijn
werkgever spande zich in om dit bedrag alsnog betaald te krijgen.

Verblijfspapieren
Verblijfspapieren waren niet zelden het onderwerp van hulpvragen. Veel buiten-
landers kwamen naar Nederland met alleen maar een arbeidscontract op zak. De
verblijfsvergunning moest ter plekke worden geregeld. In de eerste jaren lukte dit
allemaal vrij gemakkelijkmaar later werd het steedsmoeilijker. Velenwaren en ble-
ven illegaal. Zij werkten vooral bij de kleinere bedrijven. Zij kregen kinderbijslag en
ziekenfonds en begrepen daarom niet altijd waarom ze niet ook een verblijfsver-
gunning kregen. De Vreemdelingenpolitie kende hen meestal wel maar zolang
zich geen strafbare feiten voordeden, kneep deze dienst een oogje dicht: hetwas te-
veel werk om uitzettingen te organiseren, het was niet populair bij de publieke
opinie en tenslotte hadden de werkgevers arbeidskrachten nodig. Naar schatting
werkten er in de eerste helft van de jaren zeventig ongeveer drie tot vijfhonderd il-
legale arbeiders in Gouda en omgeving.
Rond verblijfspapieren en de Vreemdelingendienst die daarvoor verantwoordelijk
was, deden zich allerlei problemen voor. Hassan Sawri: ‘De Vreemdelingenpolitie
kwam meteen na aankomst bij een vriend naar mij vragen. Marokkanen klikten
vaak bij de politie. Ik had me moeten melden en had dat niet gedaan. De Vreem-
delingendienst in Leiden aan de Lammermarkt was akelig, vooral één van hen. Hij
had rood haar. Daarom noemden we hem “fnar”. Dat betekent vuurtoren’.
Deze ambtenaar van deVreemdelingenpolitie in Leidenwas vooral berucht omzijn
weigering een vestigingsvergunning af te geven aan mensen die al een huisves-
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tingsvergunning van de gemeente hadden. Ook kapittelde hij wel eens een bui-
tenlander die met een vriendin uitging. Een ander werd gesommeerd om een
affiche boven zijn bed van CheGuevara te verwijderen. Er waren zelfs buitenland-
se arbeiders die verhuisden naar omliggende gemeenten omaanhet schrikbewind
van deze ambtenaar te ontkomen. In 1973 gaven meer dan driehonderd buiten-
landers met en handtekeningenactie blijk van hun afkeuring van de handelswijze
van deze politieambtenaar.

Vragen van bedrijven
Naast de regelmatige verzoeken om vertaling van materiaal, richtten werkgevers
zich tot de spreekurenmet allerlei andere vragen:HoutindustrieNorthgo te Katwijk
wilde ter gelegenheid van de opening van een nieuwe fabriek de Marokkaanse ar-
beiders uitnodigen voor een feestavond in het vogelpark Avifauna in Alphen aan
den Rijn. Na een rondleiding door fabriek en kantoor zoumen naar Avifauna ver-
trekken voor een borreluurtje en diner.Medewerkingwerd verleend door het dans-
en showorkest The Game Breakers. Of de Stichting zorg kon dragen voor een uit-
nodiging in het Arabisch. De directeur van de PTT Gouda wilde de Stichting graag
sprekenover de problemendie de PTTontmoette bij de uitvoering vandiensten voor
de gastarbeiders. Vooral het invullen van de postwissels voor het overboeken van
geld naar huis leverde problemen op. De politie te Noordwijkerhout verzocht om
een tolk voor het opmaken van een proces verbaal na een botsing tussen een Ne-
derlandse brommer en eenMarokkaanse gastarbeider.
‘Mijn arbeider is spoorloos en hij werkte zo goed, totdat hij verdweenmetmedene-
ming van een voorschot en 150 gulden van een kameraad!’ Zijn werkgever de heer
Versteeg uit Haastrechtmeldde na twee weken dat de bewuste arbeider waarschijn-
lijk inDuitsland zat. Het aflopen van zijn verblijfsvergunningwaswellicht de reden
van zijn vertrek uit Nederland.Of hij ooit nog terugkwam is onbekend.Nouhad de
heerVersteeg sowiesowat te stellenmet zijn arbeiders.Op 19 juli 1969 kwamhij per-
soonlijk naarGouda, pensionGouwe 205, omeen anderewerknemer deheer A. ben
H. op te halen om aan het werk te gaan. Deze had zich namelijk de avond daarvoor
op de kermis bedronken. Niet in staat om te werken was hij niet komen opdagen.
Wellichthad zijnwerkgever gehoordover zijnwangedrag. ’sMiddagswasde toestand
van A. ben H. zodanig – hij moest overgeven – dat hij weer naar huis is gegaan. ’s
Avonds werd hij weer op de kermis gesignaleerd. Het vervolg is klassiek. Zijn werk-
gever meldde hem ziek, het Gak trof hem niet thuis en gaf geen uitkering. De hulp
van Rijn & Lek werd ingeroepen en er werd een bemiddelingsgesprek gearrangeerd
tussenwerkgever enwerknemer.Omdatdewerkgevernormaal zeer tevredenwasmet
de heer H. werd afgesproken dat hij het loon zou doorbetalen, op éénwachtdag na.
Deuitbetaling vondplaats ophet spreekuur vande Stichting Rijn enLek ‘waarbij te-
vens aanbetrokkenewerdduidelijk gemaakt dergelijke dingennietmeer te doendaar
in het vervolg beslist geen clementiemeer zal worden betracht.’
Betonfabriek Driebruggen won advies in voor de samenstelling van een kerstpak-
ket terwaarde van 25 gulden.Wat zoudendeMarokkanen graag cadeau krijgen voor
de Kerst 1969? Een handgeschreven kattebelletje vermeldt: een kerstkrans, kren-
tenbrood (kerstbrood), filter sigaretten of shag (Drum), soorten noten, zakdoeken,
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zeep, poederkoffie, thee, gecondenseerdemelk (blikjes), fruit (of blikjes conserven)
en tussen haakjes: [geen vleeswaren].
De bedrijven riepen niet zelden bemiddeling in van deMarokkaanse groepswerker
om problemen met hun groep arbeiders op de fabriek te bespreken. Dit deed bij-
voorbeeld het bedrijf Emmelot in Gouda in november 1969 toen er allerlei
misverstanden rezen rond de Kinderbijslag.Met enige toelichting en uitleg van de
groepswerker de heerMansur waren alle partijen tevreden. Voor eigen initiatieven
richting integratie kwamenookwel eens verzoekenombemiddeling binnen. Zo ver-
zocht deMarokkaan benA.H. uit het pension vanCompaxo inGouda de Stichting
om bemiddeling ‘om bij een Gouds muziekcorps in de gelegenheid te worden ge-
steld zich als trommelslager te bekwamen.’ En het lukte! Door de welwillende
medewerking van enkele bestuursledenmocht genoemde gastarbeider bij hetGoud-
se corps Pionier extra repetities volgen op zaterdagmorgen.

De problemen van instellingen
De ambtenaren van de verschillende diensten, Sociale Zaken, Herhuisvesting,
Vreemdelingendienst, hadden in de jaren zestig en zeventig zo hun eigen proble-
menmet buitenlandsewerkkrachtenmet problemen. Uit een inventarisatie onder
betrokken ambtenaren in Gouda kwamen de volgende punten naar voren: taal-
problemenbemoeilijkten de communicatie enwaren tijdrovend.18De tolk die sinds
kort beschikbaarwas, hielp natuurlijk al enorm.Maar steeds vertalenmaakte de ge-
sprekken ook ingewikkeld. De buitenlanders zagen de tolk als eenmanmetmacht
binnen de gemeente. Hij kreeg ladingen sociale problemen op zich af; ook door de
diensten zelf werd hij teveel voor allerhande, vaak oneigenlijke zaken ingeschakeld.
De buitenlandse arbeiders stonden wantrouwend tegenover instanties. Ze waren
slecht op de hoogte van regels en procedures. Dit bevorderde misverstanden. Zij
waren bovendien terughoudend in het geven van informatie, zelfs over gewone
zaken zoals het aantal kinderen en de namen van vroegere werkgevers.Men kwam
vaak terug voor dezelfde problemen. Er werd bij verschillende diensten rond ge-
shopt. Men legde problemen vaak bij de verkeerde op het bordje. Dit gebeurde in
25% van de gevallen was de schatting van de Sociale Dienst Gouda. Er werd teveel
geprocedeerd via advocaten.Men stond op zijn rechtenmaar hadweinig oog voor
sociale plichten.Het kwamallemaal voor en in ruimemate. Daarnaast viel nog iets
anders op. Kennelijk was er een hiërarchie onder de Marokkanen in Gouda want
sommigen gingen altijd voor in de wachtkamers en de ambtenaren begrepen niet
waarom. Ondanks de verschillende communicatieproblemen was er praktisch
nooit sprake van agressiviteit. Dat viel wel op. Aldus de inventarisatie van de knel-
punten die ambtenaren ondervonden.

De vakbeweging
Ap Zwinkels, lid van de werkgroep Buitenlandse werknemers Leiden en later be-
stuurslid van de Stichting Rijn & Lek schreef in zijn doctoraalscriptie rechten een
hoofdstuk over de vakbeweging die toen nog volgens het model van de verzuiling
was opgedeeld inNKV (de katholieken), CNV (de christelijke bond) enNVV (de so-
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ciaal-democraten). Uit zijn stuk komt het volgende beeld naar voren over de toen-
malige bemoeienis van de vakbeweging met de buitenlandse werknemers. De
vakbeweging had een vertegenwoordiger in de besturen van de landelijke en plaat-
selijke Stichtingen en later, in de Commissies voor Huisvesting. Verder bleef de
aandacht gering: van 1964 tot medio 1968 besteedde het NKV-blad Ruim Zicht
slechts vijfmaal aandacht aan het verschijnsel buitenlandse arbeiders. In augustus
1972 publiceerde de IndustriebondNVV een ‘discussienota over gastarbeid.’ Ook in
de praktijkmerkte de buitenlandse arbeiders lange tijd niet veel van de vakbonden:
‘als de buitenlander dan lidwerd, dan kreeg hij evenals zijnNederlandse kollega een
in het Nederlands gesteld blad toegestuurd. Hij kon terecht in de NVV vakantie-
huizen en kreeg reduktie bij de aankoop van eerste kwaliteit witgeborduurde
tweepersoonslakens. Hij kon ook vragen om juridische bijstand maar er was geen
tolk aanwezig.’
Het NVV hield voorlichtingsbijeenkomsten in het land, vaak in de woonoorden.
Ook gaf men een Spaanstalig blad uit El Trabajador Espagnol. In de grote steden
waren er spreekuren en weekendcursussen. Eind 1970 vormde het NVV de ‘Com-
missie Buitenlandse Werknemers’. De individuele buitenlander merkte weinig
van de vakbeweging. Incidenteel werd hulp verleend bij staking en ontslag. Zwin-
kels wijst op de volgende oorzaken van het gebrek aan inzet van de vakbeweging
in de eerste jaren van de gastarbeid: De problematiekwas nieuw en complex. Erwas
een taalbarrière en gebrek aan tijd en geld. Het innen van de contributie werd be-
moeilijkt omdat men vaak en zonder bericht van adres veranderde. Een
verdergaande bemoeienis zou verder wrevel op kunnenwekken bij de Nederland-
se werknemers. Het zou (kunnen) worden gezien als bevoordeling. Uit een
onderzoek onder vakbondsleden begin jaren tachtig bleek dat vakbondsleden
niet zelden dit gevoel hadden.19 Tenslotte zou de vakbeweging verzwakking van
haar onderhandelingspositie vrezen, mede gezien de teruglopende conjunctuur.
Het inzetten van migranten zou de lonen laag houden en de verbetering van de
kwaliteit van het werk afremmen. Dit werd wel het vakbondsdilemma genoemd.
Ook als de buitenlandse arbeiders zelf in het geweer kwamen om hun rechten en
belangen te verdedigen, zagen de bonden geen taak voor zichweggelegd. Eigen or-
ganisaties die vanaf de jaren zeventig van de grond kwamen, werden vooral
geassocieerd met nationalisme en de invloed van onderdrukkende regimes. Het
kostte enige tijd enmoeite voordat de vakbeweging ging inzien dat er ook organi-
saties van andere signatuur waren en dat samenwerking een gemeenschappelijk
belang diende. Pas in de jaren zeventig gaat de vakbeweging zich geleidelijk dui-
delijker uitspreken enwordt toegewerkt naar eigen beleid op dit gebied. Ditmondt
uit in de Nota ‘Samen beter dan apart’ die in 1982wordt vastgesteld. Ook ontwik-
kelt men talloze eigen activiteiten van vertalingen van folders tot aparte
spreekuren, een secretariaat buitenlandse werknemers en aparte kadercursussen.
Na het vertrek van het kantoor van Rijn & Lek uit Alphen naar Gouda worden de
taallessen in Alphen vrijwel geheel georganiseerd door kaderleden van de bond in
het gebouw van de FNV.
Inmaart 1973 ontving een aantalMarokkanen in Leiden een uitnodiging voor een
gesprekmet het NVV. Er werd een vaste groep gevormd die door tweeMarokkanen
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werd getrokken. Zij gingen de pensions langs om leden tewerven. Als dank voor die
ledenwerfactie kregen zij een tafelaansteker van de bond.Maar liefst vijftigmensen
hadden zich als lid opgegeven.De actieve leden volgden een scholingsweekend van
de bond in Ommen. Een en ander verliep niet zonder problemen. Werkgevers
gaven geen toestemming voor deelname aan scholing of pas na bemiddeling van
derden. De arbeiders hadden de grootste moeite om onkostenvergoeding van de
bond te krijgen voor de reiskosten omvergaderingen en scholingsbijeenkomsten te
bezoeken. Communicatieproblemen over en weer verzwakten het initiatief.
Eind 1970 gaf de katholieke metaalbond St. Eloy de volgende schatting van de or-
ganisatiegraad:

Italianen 15 %
Spanjaarden 15 %
Turken 10 %
Marokkanen 1 %20

Overigens liepen de schattingen over de organisatiegraad van de migrantenarbei-
ders nogal uiteen. In een ander onderzoek van de Vereniging voor Nederlandse
Gemeenten scoren deMarokkanenmet 21%juistweer het hoogst.21 Per bondwaren
er soms grote verschillen.
Een van de sectoren waar veel buitenlandse arbeiders werkten was het schoon-
maakwezen. In deze bedrijfstakwaren in de jaren zeventig en tachtig veel kleine en
grote bedrijven actief. De arbeidsomstandighedenwaren vaak onder demaat, voor-
al in de kleinere bedrijven waar veel zwart werd gewerkt. Grote bedrijven hielden
zich vaak redelijk aan de cao, aldus een vakbondsbestuurder, maar ook hier, bij-
voorbeeld bij Cemsto ‘loopt (men) regelmatig op de rand van het toelaatbare.’22

Cemsto staat voor Chemische en Mechanische Stofbestrijding. Het bedrijf ont-
stond in het begin van de twintigste eeuw als een eenmansbedrijfje van een
Amsterdammer die op scholen de kolenkachels aandeed en daar later het lappen
van de ramen aan toevoegde. Toen het V&D-concern in 1980 het bedrijf overnam
waren er 37 vestigingen met tienduizend werknemers. In het begin van de jaren
tachtig liep de deelname van buitenlandse werknemers in de schoonmaaksector
sterk terug: in het districtMidden,West-Nederland vanCemsto van 80 tot 85%naar
25 tot 30%.Volgens het bedrijf kwamdeze daling vanhet aantal buitenlanders door
verbeterde sociale wetgeving en door een strenger regime op het gebied van ver-
blijfsrechten. Veel mensen zouden zijn teruggegaan. Ook zouden Hollandse
vrouwen van werkloze mannen vaker wat willen bijverdienen in deze sector. Vak-
bondsbestuurder Frielink uitte twijfel aan deze interpretatie en zag in de terugloop
vooral een achterstelling bij sollicitaties. Daarnaast wees hij erop dat de contracten
van buitenlandse arbeiders niet werden verlengd, omdat er meer aanbod van ‘ge-
wone’ Nederlanders was. Het bedrijf ontkende de achterstelling bij monde van
regiomanager deWay: ‘nee, nee die vrouwen krijgen bij sollicitaties geen voorrang
op gastarbeiders. Daarvoor hebben wij te goede ervaringenmet gastarbeiders. Na-
tuurlijk er zitten best zwakke schapen tussen maar dat is bij Nederlanders ook het
geval.’ De organisatiegraad onder de werknemers in de schoonmaaksector was
laag, zo’n 20%naar schatting van de regiobestuurder, te weinig, vond de vakbond,
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om iets te ondernemen. De plaatselijke bonden bleken vaak niet op de hoogte van
de huisvestingsproblemen van de buitenlandse arbeiders. Zij waren, enkele uit-
zonderingen daargelaten, ook op andere fronten weinig actief om de belangen
vandeze arbeiders te behartigen. Rond 1975werd in Boskoop een ledenwerfactie ge-
houden maar omdat er geen vervolg aan werd gegeven, haakten veel arbeiders
weer af. Een toenmalige schatting van de organisatiegraad was dat 10% van de ar-
beiders lid waren van de bond. Hun namen werden vermeld in het plaatselijke
krantje de Groene Boskoper.
Veel bedrijven ontmoedigden de arbeiders eerder dan dat ze hen stimuleerden om
lid te worden van de bonden. Vleeswarenfabriek Van der Mey in Sassenheim
maakte het helemaal bont. Daar dedenMarokkaanse arbeiders in de jaren tachtig
zwaar en smerig werk. Zij stonden in koelcellen bij temperaturen onder nul in een
zoutoplossing hun werk te doen. ‘Na drie keer wassen is de stank nog niet weg’
aldus een van de arbeiders. Er deden zich veel gezondheidsklachten voor: rug, ec-
zeem, ademhaling etc. Zij werkten anderhalf uur langer door dan de Nederlandse
arbeiders. Wie geen lid was van de bond verdiende 25 gulden meer dan degenen
die wel lid waren.23
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Zelforganisatie
In de jaren zeventig en tachtig ontwikkelden zich allerlei initiatieven vanmigran-
ten omorganisaties te vormen. Sommige organisaties, vooral demeer linkse, waren
niet religiegebonden. Andere vormden zich rond de behoefte aan eigen gebeds-
huizen. Migranten namen initiatieven om moskeeën te vestigen in voormalige
woonhuizen, garages, winkels en oude schoolgebouwen. De ruimtes waren in de
regel van slechte kwaliteit. Steeds vaker zochten de moskeeverenigingen contact
met en (financiële) steun bij de overheid. Vaakwerd hierbij de hulp ingeroepen van
Stichtingen en werkgroepen die als intermediair functioneerden in de contacten
met instanties en organisaties en daarnaast de nodige hand- en spandiensten ver-
richtten. TjabelNieuwenhuizen ondersteunde als opbouwwerker bij Rijn&Lek veel
van deze initiatieven: ‘wij gingen bijvoorbeeldmee naar de notaris om de koopac-
te te regelen, stelden conceptstatuten op van de Stichting Moskee en regelden
allerlei afspraken.’ In Gouda werd een handtekeningenactie gehouden ter verkrij-
ging van een afgekeurd gymnastieklokaal. In Leiden knapten de gelovigen een
deel van het trefcentrum zelf op en richtten het in als gebedsruimte. In 1985 kwam
er in Leiden eennieuwemoskee in de Bonairestraat, gefinancierd uit inzamelingen
en geld uit Saoedi-Arabië. Een foto uit 1982 toont het geraamte van de nieuwemos-
kee in aanbouw: ‘een jarenlange droom gaat in vervulling.’ Maar er waren ook
dompers op de vreugde. Op 13 oktober 1985 brak brand uit in de Marokkaanse
moskee die sinds 1981was gevestigd in de Rembrandtstraat, vermoedelijk was deze
aangestoken. InAlphen verrees in de jaren tachtig na een periode van rondzwerven
langs achteraf zaaltjes en oude woonhuizen, mede dank zij de steun van een wet-
houder een prachtige nieuwbouwmoskee. Na jaren van voorlopige onderkomens
konmen eindelijk beschikken over een volwaardige gebedsvoorziening. In Schoon-
hovenmoeten de gelovigenhet tot de dag van vandaag stellenmet een keet, terwijl
deMarokkanen inNieuwkoopomprincipiële redenen ten enenmaleweigerden om
een moskee te vestigen in een voormalige varkensschuur waar ze zelf jarenlang
onder barre omstandigheden hadden gewoond (zie hoofdstuk XIII).

Woonoorden en ook sommige bedrijven hadden eigen gebedsruimtes, bijvoor-
beeld de woonoorden inWaddinxveen en in Leiderdorp. Na de opheffing van het
woonoord Leiderdorp werd het Groene Kruisgebouw achter de Splinterlaan voor
45.000 gulden verbouwd. De kinderen kregen er één keer per week lessen in de
islam.Deze Turksemoskee heeft ongeveer vier tot vijf jaar gefunctioneerd en is daar-
na naar de Hooigracht verhuisd. Nog later verhuisde deze Mimar Sinan Cami
moskee naar deCuraçaostraat. Yüsüf Kücüksen namdeel aan de oprichting van de
Turkse Islamitische Vereniging die de moskee beheerde. Hij was er lange tijd voor-
zitter van enprobeerde demensen te scholen: hoemaak je notulen?Hoe zit je voor.
Deze en meer vragen van gelijke strekking kwamen tijdens de scholingsbijeen-
komsten aan de orde. In Gouda vormden Marokkaanse families afkomstig uit de
omgeving van Nador en omstreken een vereniging om een moskee op te richten.
Rijn & Lek ondersteunde dit initiatief en zo kwammoskee ‘Nour’ (licht) tot stand.
Op den duur werd deze moskee te klein. Mede omdat niet iedereen zich herkende
in de traditionele benadering vande islamontstond een tweede initiatief vanuit een
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meer liberale visie: moskee Assalam zag het licht in een oude garage die op eigen
krachtwas verbouwd.De contacten tussen de twee initiatieven verliepenniet altijd
even soepel. Men trachtte nogal eens bij elkaar zieltjes te winnen. De Turken ves-
tigden in Gouda hun eigen gebedsruimte bij het trefcentrum. Op den duur waren
ermoskeeënmet aangrenzende ruimtes voor sociaal-culturele activiteiten in bijna
alle gemeenten waar migrantengemeenschappen woonden: in Boskoop, Schoon-
hoven, Woerden, Nieuwkoop en Bodegraven. In grotere gemeenten verrezen
meerdere moskeeën, voor verschillende nationaliteiten en soms voor verschillen-
de richtingen binnen de islam.
De overheid zag in de verenigingen in toenemendemate een representant van de
grote meerderheid van (behoudende) migranten en een gesprekspartner voor het
bredere welzijnsbeleid. Maar ook de migranten zelf lieten niet na te benadrukken
dat de islammeer was dan alleen geloof. In wisselwerking werden aldus de activi-
teiten van demoskeeverenigingen steeds breder. Naast nevenactiviteiten zoals een
winkeltje en een theehuis bij de moskee gingen de verenigingen lessen Arabisch
geven aan kinderen, huiswerkklassen organiseren voor jongeren en activiteiten
voor vrouwen. In kringen van beleid zag men deze organisatievorming en het op-
komen voor religieuze voorzieningen als een teken van emancipatie. Dit moest
gestimuleerd worden! In latere jaren zouden geheel andere betekenissen op de
voorgrond komen en zoudenmoskeeën en hun organisaties eerder gezien worden
als conservatief, zoniet als kweekvijvers van radicalisme en fundamentalisme.
Rijn & Lek zag het werken aan ‘bewustwording van de buitenlanders door middel
van zelforganisatie’ als prioriteit. Hier staken demedewerkers dan ook veel energie
in. In de jaren zeventigwerden de eerste aanzetten gegeven tot de vorming van zelf-
organisaties in de grotere gemeenten. In Gouda kwam in 1976 op initiatief van de
gemeente een Kommissie ex art 61 GW tot stand, een adviserend orgaan van mi-
grantenvertegenwoordigers. Toen in de tweede helft van de jaren zeventig de
wenselijkheid van integratie van migranten een toenemend onderwerp van dis-
cussiewerd, ontstonden in steedsmeer gemeentenwerkgroepen. Begin jaren tachtig
kwamendeontwikkelingen in een stroomversnelling enwarenook vrouwen en jon-
geren steedsmeer van de partij. In Leiden vormdende zelforganisaties een platform
om gemeenschappelijke problemen beter te kunnen aanpakken: aan Marokkaan-
se kant: AMAL (Associatie vanMarokkanen in Leiden), deWerkgroepMarokkanen,
hetMarokkaans Jongerenkomitee en hetMarokkaans Vrouwenkomitee; aan Turk-
se zijdeDeHTIB, de TurkseCulturele en de Turkse Sociaalculturele Vereniging en de
vrouwenorganisatie HTKB. Ook de Surinaamse Stichting Surinamers Leiden nam
aan dit platform deel. In Gouda ontstonden de organisatie ‘Yed fi Yed’ (Hand in
Hand), de Buitenlandse Jongerenvereniging Gouda en deWerkgroep Marokkaan-
se vrouwen. In Alphenwerdenwerkgroepen gevormd vanMarokkanen, Turken en
Vietnamezen en verschillende vrouwenwerkgroepen. Ook in de gemeenten met
kleinere groepen migranten zoals Schoonhoven en Nieuwkoop werden Marok-
kaanse Culturele Verenigingen gevormd.
De kleinere nationaliteiten bleven evenmin achter wat betreft organisatievorming
en belangenbehartiging. In Katwijkwas een JoegoslavischeWerkgroep actief, in de
Bollenstreek de Spaanse Vereniging San Benito en in Gouda een Portugese kom-
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missie. Een geheel eigen karakter hadhet KaapverdischeComitéCampanas dat geld
inzamelde voor de aanleg van waterreservoirs in het dorp Campanas op het Kaap-
verdische eiland Fogo. In Leiden waren Chileense vluchtelingen actief.
De organisaties hadden emancipatie en belangenbehartiging hoog in het vaandel
staan. Daarnaast hielden zij zich bezigmet scholing van de leden, educatieve acti-
viteiten voor de achterban, recreatie en ontmoeting.
Maar niet overal werd de emancipatie, belangenbehartiging en organisatievorming
van de arbeidsmigrantenwelwillend bekeken. Vooral waar dit gebeurde op politiek
linkse basis roerden zich tegenwerkende krachten. Het meest bekend zijn wel de
Grijze Wolven aan Turkse kant en de Amicales aan Marokkaanse kant. De Grijze
Wolven proberen jongeren te mobiliseren voor de verwezenlijking van een groot-
Turks rijk en verzetten zich krachtig tegen integratie van Turkse migranten in
Europa. Infiltratie, intimidatie en afpersing zijn veel gebruikt instrumenten.De ver-
wevenheidmet criminelemilieus is groot. De organisatie is aan de extreemrechtse
politieke partij Milliyetci Hareket Partisi (MHP), Nationalistische Aktie Partij, ver-
bonden. DeMarokkaanse Amicales, voluit Federation des Amicales desMarocains
aux Pays Bas, was op papier een federatie van verenigingen. De federatie was in het
leven geroepen door het Marokkaanse regimemet als oogmerk om de arbeiders in
het buitenland beter te kunnen controleren. In het gebied van Rijn & Lek was de
Amicales vooral actief in Gouda.

Amicales
‘Het gaat erom greep te krijgen op onze geëmigreerde arbeiders, om hen te sparen
voor schadelijke invloedendie verdeeldheid onder hen zaaien.’ Aldus schreef de am-
bassadeur van Marokko in Parijs op 23 november 1973 aan de consulaten van
Marokko in Europa. Deze controle zoumoeten lopen via verenigingen die ‘sociale
functionarissen in dienst hebbendie zich bezighoudenmet de controle op politieke
en vakbondsactiviteiten.’ Eenhalf jaar laterwerd in Rabat deAmicales opgericht en
al gauw schoten in alle landen waar zich Marokkaanse arbeiders bevonden de af-
delingen als paddestoelen uit de grond.
Wat het Marokkaanse regime zorgen baarde en welke die schadelijke invloeden
waren,wordt duidelijk alswe kijkenwat er in die tijd gebeurde inMarokko en in Eu-
ropa. InMarokkowas de politieke repressie die het regime van koningHassan ll uit-
oefende, in de jaren zeventig heviger dan ooit. Er waren diverse staatsgrepen verij-
deld en overal werden democratische, linkse opposanten opgepakt om voor jaren
achter de tralies te verdwijnen. Spontane volksopstanden werden bloedig neerge-
slagen. Het land was decennialang in de greep van uitzichtloze armoede, onder-
ontwikkeling, terreur en angst.
Na een aantal jaren werken in Europa, werd de organisatiebereidheid onder Ma-
rokkaanse arbeiders steeds groter. Niet alleen gaf de status van gastarbeidermet alle
aspecten van onderdrukking en uitbuiting daar alle aanleiding toe, de democrati-
sche inrichting vanWest-Europese samenlevingen bood ook vele kansen. En dan
waren er nog de zorgen over de politieke, sociale en economische situatie in Ma-
rokko! Marokkaanse arbeiders begonnen zich dan ook steeds meer te organiseren,
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vaak met steun van Europeanen, vakbondsmensen, derdewereldactivisten, stu-
denten en bewogen burgers van diverse pluimage. Ook inNederland, in Gouda en
Leiden en op kleinere schaal in de andere gemeenten in het gebied van Rijn en Lek.
DeAmicales deed zichvoor als een sociaal-culturele organisatiemaar legde zich inde
praktijk het meest toe op het zwart maken en bestrijden van democratische – door
haar als extremistisch gedoodverfde – organisaties en initiatieven.Men zetteMarok-
kaanse arbeiders onder druk en gaf informatie over hen door aan de Marokkaanse
overheid. Actieve leden bevonden zich op sleutelposities van waaruit zij hun con-
trolerende taken het beste konden vervullen: voorzitter van demoskee, onderwijzer
in het buitenschoolse onderwijs in de eigen taal, de slager, de pensionbaas, de ou-
dercommissie van de basisschool, de gemeentelijke inspraakcommissie. Vooral in
Gouda werden deze posities door actieve Amicales mensen bezet. De gewone arbei-
der werd onder druk gezet om lid te worden. Dat kostte hem dan ook nog eens 25
gulden per jaar. Toen uit de dagelijkse praktijken duidelijk werd dat er van deze club
weinig te verwachtenwas ophet gebied vanhulpverlening enbelangenbehartiging,
liepde aanhang echter al gauw terug.Ditwil overigensniet zeggendatmen zichniet
liet optrommelen:uit angst enopportunismekwamenveel arbeiders opdravenalshet
zewerd gevraagdof bevolen. Tenslottewerden er ookbeloningen inhet vooruitzicht
gesteld, zoals demogelijkheid om een stukje land inMarokko te kopen.
Ophetmoment dat de Amicales inGoudawerd opgericht, waren er ongeveer hon-
derd Marokkaanse kinderen. Het buitenschoolse onderwijs Arabisch aan deze
kinderen is altijd een belangrijk aandachtspunt van Amicales geweest. Bemoei-
enis van de Marokkaanse overheid met het onderwijs aan de kinderen dateert
overigens al van vóór de Amicales. Via het consulaat kregen scholen regimegezin-
de onderwijzers en lesmateriaal aangeboden.De schooladviesdienst in Leiden deed
hiermee al eerder ervaring op. De slinkse wijze waarop de Amicales opereerde om
aanhang tewervenblijkt ook uit het volgende. In Leiden verzamelde een bestuurslid
personeelsvacatures uit de krant. Vervolgens ging hij de pensions langs om werk-
lozen op te halen en in contact te brengenmet de bedrijven. Zo kon hij zeggen dat
hij de arbeiders aan werk hielp!

Steunpunt Gouda
Gouda is altijd een belangrijk steunpunt geweest voor de Marokkaanse autoritei-
ten en daarmee ook voor de Amicales inNederland. In 1986 vond een ontmoeting
plaats tussen de Marokkaanse ambassadeur Jamai en zijn medewerkers en het
Goudse enMidden Hollandse zakenleven onder leiding van de Kamer van Koop-
handel. Een delegatie uit Gouda bracht een werkbezoek aan Marokko. Er was
sprake van jumelage tussen een Marokkaanse stad en Gouda. De 30-jarige onaf-
hankelijkheid vanMarokkowerd inNederland officieel gevierd in de schouwburg
van Gouda. De toenmalige voorzitter woonde ook in Gouda. In 1990werd in een
ruimte aan het Raam het hoofdkantoor van de Amicales gevestigd. Al langer had
de plaatselijke afdeling een kantoortje aan de Prins Hendrikstraat. Ook in Gouda
opereerde de Amicales met twee gezichten: (ogenschijnlijke) belangenbeharti-
ging enerzijds en anderzijds intimidatie, infiltratie, verklikken en onderdrukking.
Bij activiteiten van organisaties werden beeld- en geluidsapparatuur ingezet om
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deelnemers en uitlatingen te registreren. Wat in andere steden niet of nauwelijks
lukte kreeg Amicales in Gouda wel van de grond. Diverse keren wist de organisa-
tie veelmensen op de been te brengen in protestdemonstraties. Hierdoor werd het
belangenbehartigers van andere signatuur knap moeilijk gemaakt. Soms werden
hun activiteiten verstoord of overgenomen. Vooral het overnemen van activitei-
tenwas een veel beproefde strategie. Als er een bijeenkomstwas nam een voorman
van de Amicales het woord en deed alsof Amicales de organisator was. Het gevolg
was verwarring, verdeeldheid, heftige discussies en polemieken, niet in de laatste
plaats aanNederlandse zijde. In en tussen gemeenten,welzijnsorganisaties, politieke
partijen en vakbeweging liepen de emoties hoog op als er discussie was over Ami-
cales. Sommige organisaties en instellingenweigerdenhardnekkig omcontacten te
onderhouden. Dit was het geval voor Rijn & Lek, de vakbeweging en progressieve
politieke partijen. Anderenwaren vanmening dat de Amicales een kans verdiende,
al was het alleenmaar omdat ze zoveel mensen wisten te mobiliseren. Weer ande-
ren – de gemeente Gouda bijvoorbeeld – stelden zich neutraal op. Althans men
beleed neutraliteit maar door het optreden van een zekere Laroussi die bij de ge-
meente in dienst was, was de feitelijke praktijk minder neutraal. Overigens werd
Laroussi na verloop van tijd ontslagen omdat hij in werktijd Amicalesactiviteiten
verrichtte. Neutralisten en voorstanders van contact beriepen zich er vooral op dat
er tenslotte weinig ‘bewijsmateriaal’ was over intimiderende praktijken. Getuigen-
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verklaringenwerden niet geaccepteerd als bewijsmateriaal; het optreden van Ami-
cales was vaak slim enMarokkowas ver weg. Dat de realiteit complexer was dan de
ingenomen principe standpunten, blijkt wel uit de getuigenverklaring van een
FNV-bestuurder naar aanleiding van een demonstratie op 15 december 1982 toen
honderden Marokkanen op de been kwamen voor werk en andere sociaal-econo-
mische eisen:

‘In mijn stad is Amicales zeer sterk georganiseerd. De meeste Marokkanen zijn lid,
maar dat zijn ze ook van de vakbond. Omdat Amicales als culturele vereniging
wordt gepresenteerd, durft het bestuur van Amicales niets te doen of te zeggen
tegen de vakbond, omdat zij bang zijn dat Marokkanen dan gaan nadenken over
wat Amicales eigenlijk voor club is. In een van de fabrieken hier in de stad werken
erg veel buitenlanders; op het administratief en hoger leidinggevend personeel na
is eigenlijk iedereen buitenlander; de meesten zijn Marokkaan. Omdat het bedrijf
een voorhoedefunctie heeft voor de bond hebben we veel ervaring in het bedrijf
met allerlei soorten acties, stillegging of staking bijvoorbeeld. Bij een dergelijke actie
wordt een vergadering bijeengeroepen in de kantine. Er is daarbij ook altijd een tolk
aanwezig, ja, die is, geloof ik, ook lid van Amicales. De bulletins zijn ook allemaal
tweetalig. (...) Tot nu toe hebben de Marokkanen altijd enthousiast meegewerkt.
Het bestuur van Amicales deed lustig mee. Er gingen en gaan wel geruchten dat
zij met pistolen op zak lopen en dat mensen onder druk worden gezet om mee te
lopen. Hoewel wij niet gelukkig waren met de situatie was er sprake van een soort
status quo. Op een bepaalde ochtend echter organiseerde Amicales een demon-
stratie hier in de stad. De eisen die zij meedroegen leken erg op die van de
vakbeweging zodat onze interesse werd gewekt: zij waren gericht op huisvesting,
het vinden van werk en het functioneren van de Sociale Dienst. De pamfletten
waren uitgedeeld in moskeeën en later ook tijdens de demonstratie. De Neder-
landse tekst was echter niet gelijk aan de Arabische: weggelaten was bijvoorbeeld
een gedeelte over cultuur, vaderland en Koning Hassan. Vooraan de stoet liepen be-
langrijke mensen mee van de Marokkaanse ambassade en ze waren duidelijk
herkenbaar als bestuursleden van Amicales. (...) Als FNV hebben we altijd als uit-
gangspunt gehanteerd geen uitspraken te doen over Amicales. Maar toen dit
gebeurde, toen Amicales zich met die eisen op vakbondsterrein begaf, hadden we
geen keuze meer. We hebben een persbericht laten uitgaan waarin het Gemeen-
tebestuur wordt gevraagd stappen te ondernemen tegen Amicales. Amicales heeft
hierop gereageerd door een gesprekmet de FNV aan te vragen. We hebben dit voor-
gelegd aan de FNV-Amsterdam en zij zal deze zaak verder afhandelen. Overigens
hebben we geen reacties gekregen vanuit de Marokkaanse gemeenschap hier uit
de stad. Verder bleek tijdens de demonstratie dat een lid van de artikel 61 commissie
van onze stad lid was van Amicales en dat is wettelijk niet toegestaan. We vonden
dat wij als vakbeweging samenmet linkse partijen verplicht waren een reactie hier-
op te geven. Met de resultaten van het onderzoek dat hierna door de gemeente is
gestart zijn we niet tevreden.’
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In 1988 kwamhet zelfs zo ver dat eenhonderdtalMarokkanenbij deGarenspinnerij
een demonstratie hield toen Rijn& Lek daar een bijeenkomst belegde over de Ami-
cales. Uiteraardwas deze organisatie daar zelf nietwelkom.DeMarokkanenhadden
bij die gelegenheid hun mond afgeplakt. Imitatie van tegenstanders van het Ma-
rokkaanse regime die regelmatig aan de kaak stelden dat zij monddood werden
gemaakt, lijkt hieraan niet vreemd. Ali Chouli: ‘De Amicales hebben het zelfs ge-
presteerd omeen demonstratie tegen de Stichting te organiseren en er achteraf aan
diezelfde Stichting geld voor te vragen.’

Verschillende Goudse Marokkanen die tegen de Amicales waren, waaronder me-
dewerkers van Rijn& Lek, werden bij terugkeer naarMarokko aangehouden, enige
tijd vastgehouden en ondervraagd. Belangrijkste aanklacht: ‘je houdt je bezigmet
politiek!’ Ali Chouli overkwam dit ook diversemalen: ‘Achteraf is het de vraag wat
hiervan de redenwas, het ging er de grenspolitie misschien wel vooral om op deze
manier wat extra geld af te troggelen. Ze vroegenwel tweeduizend euro en dan kon
je vrijkomen. Sommigen betaalden dat, maar ik riep altijd direct: je mag me vast-
houdenmaar ik betaal niks!’ De Amicales had vooral een remmende functie op de
ontplooiing en emancipatie van deMarokkaanse gemeenschap inNederland. Hal-
verwege de jarennegentig kwam inMarokko een zeer voorzichtige democratisering
op gang, die zich doorzette na de dood van koning Hassan ll. Deze veranderingen
hadden hun weerslag op de Amicales. De functie van dit controleorgaan werd in-
gehaald en uitgehold door de feitelijke ontwikkelingen. Amicales is nooit
opgehevenmaar wel verworden tot een slapende organisatie.
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Gemeente
Alkemade 11 2 - - - - - 2 15
Alphen a/d Rijn 250 188 45 38 14 - 14 - 549
Ammerstol - - - - - - - - -
Benthuizen - - - - - - - 26 26
Bergambacht 37 1 - - - - - - 38
Berkenwoude - - - - - - - - -
Bodegraven 69 1 60 19 1 - 150
Boskoop 94 5 - - - - - - 99
Driebruggen 1 - - - - - - - 1
Gouda 1181 137 37 16 157 17 77 3 1625
Gouderak 4 - - - - - - - 4
Haastrecht - - 8 - - - - - 8
Hazerswoude 8 - - 3 - - 1 - 12
Hillegom 20 8 1 2 - - 3 - 34
Katwijk 24 51 79 6 - 3 13 6 182
Koudekerk a/d Rijn 4 4 - - - - - 11 19
Leiden 708 586 34 40 6 1 286 414 2075
Leiderdorp 20 174 1 4 3 - 12 212 426
Leimuiden 3 - - - - - 4 4 11
Lekkerkerk 4 - - - - - - 4 8
Lisse 9 - - 11 - 1 - 9 30
Moerkapelle 7 - 1 - - - - - 8
Moordrecht 67 3 - - - - 20 18 108
Nieuwerkerk a/d IJssel 24 13 1 1 - - 1 2 42
Nieuwkoop 32 - - - - - 2 21 55
Nieuwveen - - - - 4 - 2 - 6
Noordwijk 67 7 19 28 6 - 11 4 142
Noordwijkerhout - 2 13 - - - 2 - 17
Oegstgeest 19 3 9 6 3 1 6 6 53
Oudewater 2 - - - - - 3 2 7
Ouderkerk a/d IJssel - - - - - - - - -
Reeuwijk 1 - - 1 - - 4 - 6
Rijnsaterwoude - - - - - - - - -
Rijnsburg - - - - - - 1 - 1
Sassenheim 6 4 3 26 - - 4 - 43
Schoonhoven 147 3 3 2 1 - 3 60 219
Stolwijk - - 1 - - - - - 1
Ter Aar 22 - - - - - - 48 70
Valkenburg 5 4 - - - - - - 9
Voorhout 3 2 - 12 - - 1 - 18
Voorschoten 20 51 4 - 7 3 21 1 107
Waddinxveen 48 145 12 3 17 - 17 - 242
Warmond 1 - 2 4 - 4 4 - 15
Woerden 139 16 3 8 - - 17 - 183
Woubrugge - 1 - - 1 - - 4 6
Zevenhoven 1 - - - - - - - 1
Zevenhuizen 24 13 - 1 - - - - 38
Zoeterwoude - 4 - 12 4 - - - 20
Totaal 3082 1428 336 243 223 30 530 857 6729

Aantal buitenlanders naar nationaliteit per gemeente in 1975. Uit: Jaarverslag Rijn & Lek 1975

Overzicht aantallen buitenlandse werknemers
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Gemeente
Alkemade 15 - - 5 - - - 77 97
Alphen a/d Rijn 621 351 65 39 18 1 23 - 1118
Ammerstol - - - - - - - - -
Benthuizen 5 - 1 - - - - - 6
Bergambacht 55 - 2 - - - 8 29 94
Berkenwoude - - - - - - 1 2 3
Bodegraven 264 3 72 18 - - 4 - 361
Boskoop 252 6 1 2 3 - - - 264
Driebruggen 9 - - - - - - - 9
Gouda 3146 175 44 16 - 3 36 591 4011
Hazerswoude 34 7 - - - 11 3 1 56
Hillegom 113 42 - 7 1 2 16 228 409
Katwijk 81 118 53 6 1 2 16 16 293
Koudekerk a/d Rijn 25 5 - - - - - 1 31
Leiden 1673 1087 29 29 15 21 190 41 3085
Leiderdorp 93 244 3 2 2 1 23 3 371
Leimuiden - - - 1 - - 3 36 40
Lisse 16 2 - 33 2 1 30 - 84
Moerkapelle 8 - 4 1 - - - - 13
Moordrecht 189 - - - - - 23 31 243
Nederlek 33 7 3 9 2 - 5 46 105
Nieuwerkerk a/d IJssel 89 1 - 13 - 3 12 12 130
Nieuwkoop 119 - - 1 - - - 28 148
Nieuwveen 1 - - 1 - - 4 3 9
Noordwijk 156 14 13 16 3 - 11 4 217
Noordwijkerhout 6 - 7 9 1 - 12 - 35
Oegstgeest 19 5 - 6 4 5 8 15 62
Ouderkerk 9 - - 2 - - 2 - 13
Oudewater 9 - - - - - 4 - 13
Reeuwijk 8 - - 2 - 1 3 76 90
Rijnsaterwoude - - - 1 - - - 7 8
Rijnsburg - 1 2 - - 1 8 5 17
Sassenheim 95 23 - 12 - 2 13 - 145
Schoonhoven 320 - 5 2 - - 3 62 392
Ter Aar 55 2 - - - 1 - 49 107
Valkenburg 6 - - - - - - - 6
Vlist 8 - 5 - - - - - 13
Voorhout - - - 14 -- - 3 - 17
Voorschoten 91 83 3 15 4 1 16 9 222
Waddinxveen 198 145 7 4 12 - 20 8 394
Warmond 1 - - 3 - - 4 1 9
Woerden 430 27 9 13 - - 12 - 491
Woubrugge - 5 - - - - - - 5
Zevenhoven 1 - - 1 - - - 6 8
Zevenhuizen 2 7 - 1 - - - - 10
Zoeterwoude - 18 4 9 4 1 1 80 117
Totaal 8255 2378 332 293 72 57 517 1467 13371

Aantal buitenlanders naar nationaliteit per gemeente in 1985. Uit: jaarverslag Rijn & Lek 1985

Overzicht aantallen buitenlandse werknemers
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Veel arbeiders werken in de aardewerkindustrie.
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HOOFDSTUK V

‘Den Uyl was onze god’
Schoonhoven en Bergambacht

Schoonhoven staat sindsmensenheugenis in binnen- en buitenland bekend als Zil-
verstad, het centrumvandeNederlandse edelsmeedkunst. In 1629 kreeg de stad een
gilde van zilversmeden – St. Eloy. Dit gilde leeft tot op de dag van vandaag voort. Zil-
verstad is ook de naam van het bedrijf waar een aantal Marokkanen vanaf 1965 in
dienst kwamen.Het is een familiebedrijf dat in 1875werd opgericht. ‘Hetwas zwaar
maarwel gezellig‘ vinden de broers Ameziane die er lang gewerkt hebben als perser
en dompelaar vanhet edelmetaal. Eén vanhen ging er in 1972weg. ‘Erwas een pro-
bleemmet de vakanties. Iedereenwilde tegelijkertijdweg en voor een lange periode.
De baaswilde dat niet.We kregenmaar vierweken. Toenhebbenwe gewoongezegd:
we stappen op endat hebbenwe gedaan.Hetwas tochnietmoeilijk omnieuwwerk
te vinden als we terugkwamen. Later begrepen we wel dat het natuurlijk eigenlijk
niet kon, iedereen tegelijk weg. Na verloop van tijd kwam de baas wel bij me terug
om te vragen of ik weer wilde komen, maar ik had intussen ander werk bij de Pla-
teelfabriek en dat beviel goed.’ De plateelbakkerij Schoonhoven die tegenwoordig
Schoonhoven Keramiek BV heet, is één van de weinige Nederlandse aardewerkfa-
brieken die nog steeds bestaat. Ook dit is een familiebedrijf. Toen de productie van
gebruiksaardewerk, zoals serviezen, terug liep onder invloed van goedkope import
en het toenemende gebruik van plastic, schakelde het bedrijf over op gelegen-
heidskeramiek zoals geschenkartikelen, souvenirs, relatiegeschenken voor grote
bedrijven en dergelijke. Het familiebedrijf werd opgericht in 1920. In de jaren ze-
ventig werkten er vijfenveertig man, dit liep geleidelijk terug tot ongeveer
vijfentwintig.24 K. Ameziane vertelt:

‘Ik heb daar dertig jaar gewerkt en ben nu al een paar jaar met pensioen. Ik was er
lange tijd de enige draaier. Machinaal draaide ik duizenden borden, serviezen en
van alles. Er hebben vijf Marokkanen gewerkt waaronder één vrouw. Zij werkten
vooral in de afwerkerij en in de gieterij. Het schilderwerk werd vooral door Hollan-
ders gedaan. De samenwerking tussen de Hollanders en de Marokkanen was
prima. Ik heb altijd veel respect ondervonden. Ik werkte heel zelfstandig en dat werd
gewaardeerd. ’s Ochtends lagen de opdrachten klaar en dan ging ik aan de slag.
Alleen bij speciale opdrachten kwam de baas, Hans van Dorst, langs. Ik ben vaak
op TV geweest en heb in de krant gestaan. Toen ik er vijfentwintig jaar had gewerkt
zeiden ze tegen mij: je hoeft morgen niet te komen, we komen je halen. Er kwam
een taxi en mijn vrouw gingmee. Er was koffie en taart, mijn vrouw kreeg bloemen
en ik een eenmalige uitkering. Van het personeel kreeg ik een elektrische boor,
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omdat ik zo handig was, zeiden ze. Maar ze waren wel jaloers omdat ik veel meer
in het zonnetje werd gezet dan zij als ze zo lang gewerkt hadden.’

In 1988 kwamen zijn vrouwdie tot dan toe inMarokkowas achtergebleven, en drie
vanhun kinderen naar Schoonhoven. Zijn kinderen hebben inNederland een aca-
demische opleiding – scheikunde – gevolgd en twee van hen zijn gepromoveerd.
Zijn broer is altijd bij Zilverstad blijvenwerken, bij demontage, de poetserij, de ex-
peditie – op het laatst als enigeMarokkaan. Ook hij is in het zonnetje gezet bij zijn
25-jarige jubileum, met bloemen en een zilveren medaille met zijn naam en ge-
boortedatum erop. Ook staat hij op een foto in een boek over Zilverstad.
Wij sprekende broers Ameziane samenmet enkele andereMarokkaanse ouderen op
een mooie lentemiddag in de moskee van Schoonhoven. Mijn contactpersoon
antwoordde op mijn vraag naar het adres: derde bushalte in Schoonhoven, je ziet
de Lidl, vraag naar de moskee, iedereen weet het! Het is een voor de eerste genera-
tie Marokkanen kenmerkende manier van de weg wijzen. In de tijd dat de
Marokkanen zich inzetten om een moskee te krijgen in het stadje, had men er
geen idee van wat eenmoskee was, wat men er deed en wat de islam inhield. In de
eerste jaren van de gastarbeid bad men thuis. Ali Chouli meent zich nog de bizar-
re ideeën die er somsheersten, te herinneren,maarmisschien gaat zijn rijke fantasie
hier wel erg met hem aan de haal: ‘Ik had in Schoonhoven ooit contact met een
pater. Omdat we daar een moskee wilden oprichten maakten we plannen om dit
met de inwoners van Schoonhoven te bespreken.Wepraattenmet de pater overwat
we wilden doen. We vroegen hem: wat denkt u dat we in de moskee doen? En hij
zei: ik denk dat jullie er een vuur aanleggen en er dan omheen gaandansen.Datwas
anno 1980.’
De moskee is nu al ruim twintig jaar gevestigd in een oude keet in een herstructu-
reringswijk buiten het centrum. Van buiten wijst niets erop dat het eenmoskee is,
behalve dan misschien een kartonnen bordje achter de voordeur ‘moskee, opan’.
Het gebed is net afgelopen en enkele tientallen ouderemannen stappen gekleed in
de traditionele djellebahs, ophun fiets omweer naar huis te gaan. Enkele blijven ach-
ter voor een gesprek over hun geschiedenis.
Behalve de broers Ameziane doet de heer Damiri Allal uitgebreid zijn verhaal. Hij
kwamal in 1965 vanuit Frankrijk naarNederland op vakantie.Toen zijn geld opwas,
zocht hij werk en bleef hier hangen.

‘Het uitzendbureau stelde mij voor om in de bouw te gaan werken. In Marokko was
ik kraanmachinist geweest maar ik wilde alles wel aanpakken om geld te verdienen.
Ik kwam te werken bij Peltenburg, aannemer in Gouda. Ik kreeg gelijk een vaste
baan. Na een paar weken vroegen zeme een kraan te schilderen. Demonteur kwam
uit Eindhoven en sprak Frans, nou ik ook, dus we raakten aan de praat en hij merk-
te dat ik een goede kraanmachinist was en hij vertelde dat aan de baas. Enfin, na
enkele weken zat ik op de kraan. Aan allerlei projecten heb ik meegewerkt: het ge-
bouw van de waterzuivering aan de Rotterdamse weg, de watertoren in
Vlaardingen en noemmaar op. In de jaren zeventig stond de kraan vaak stil, het was
een slechte tijd. Ik woonde naast de werkplaats en mocht toen allerlei andere klus-
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sen doen. Tot het helemaal niet meer ging en toen belandde ik in de WW. In 1985
werd ik teruggeroepenmaar vanaf 1990 kreeg ik te kampenmet rugproblemen en
daarna heb ik niet meer gewerkt.’

Vakschool
In het stadje aan de Lek is van oudsher een vakschool gevestigd voor goud- en zil-
versmeden, juweliers, uurwerkmakers en graveurs. De leerlingen, ‘vakscholieren’,
woonden in de jaren zestig net als de gastarbeiders in kosthuizen en pensions.Was
hierdoormisschienhet toezicht opdepensions in Schoonhoven indie tijdmeer ont-
wikkeld dan in andere gemeenten? Het zou kunnen. DeMarokkaansemannen die
vanaf de jaren zestig bij verschillende bedrijven in Schoonhoven kwamen werken,
werden, net als de vakscholieren, in pensions gehuisvest. Zo raakten veel pensions
gemengd van samenstelling: gastarbeiders en ‘vakscholieren’, soms samen met
‘vrouwen voorwie thuis de toestand onhoudbaar is geworden.’ Veel particuliere en
bedrijfspensions bevonden zich aan de Haven en omgeving. Later werden de mi-
granten apart gehuisvest in oudehouten legerbarakkenophet Bastion terrein.Deze
huisvestingwas door dewerkgevers geregeld in samenwerkingmet de gemeente.De
werkgevers waren georganiseerd in de Ondernemingskring Schoonhoven. Zij had-
den een speciale stichting gevormd, SABAS, de Stichting Aantrekking Buitenlandse
Arbeiders. Deze Stichting beheerde de huisvestingsbarak aan deWal 5a.

Tabel 1. Bedrijven met geschat aantal buitenlandse werknemers

Bedrijf Aantal buitenlandse werknemers
Plateelbakkerij Schoonhoven 8 tot 10
Lakfabriek
Drost, slachterij 11 in 1972 later ongeveer 30
Brink verffabriek
Timmerfabriek aan de Wal circa 15
Peltenburg 3 in 1972
Van den Ende
Zilverstad 7 in 1971
Dikafabrieken
J. Berkhouwer 5 in 1973
Wed. Hondorff, Block & Brart 2 in1973
Koyo-Ceteco, Nieuwpoort 1977
Jachtwerf De Hollandse IJssel, Stolwijk 1977
Betonind. Gebr. van de Vlist, Groot Ammers 1977
Robey Sports, Schoonhoven 1977
Timmerfabriek De Jong, Bergambacht 1977
Brink Molyn, Groot Ammers 1977
Berga, Bergambacht 1977

Degemeenteraad kwam in 1974met een logiesverordening. Veel pensions voldeden
niet aan de voorwaarden enmoestenworden gesloten. Voor de herhuisvestingwer-
den houten noodgebouwen ingericht op het terrein van het Bastion aan de Wal.
Het ging om tien vertrekken voor twintig personen.De inrichtingwas sober. Een in-
ventarislijstje noemt per persoon een bed, een stoel en een kast en verder vitrages
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en gordijnen, een wasmachine, een centrifuge en een stofzuiger, twee gasstellen,
twee koelkasten, twee ruige matten, zes keukenbovenkastjes, een televisie met ta-
feltje, vijf tafels met vijf keer vier stoelen. De kostprijshuur was 170 gulden per
maand. De havenkazerne waar tot kort daarvoor de gemeentesecretarie was ge-
huisvest, vormde een tijdelijke noodoplossing. In augustus 1977 kwam daarnaast
een stenen gebouw aan de Wal vrij. In dit onderkomen van de Koninklijke Mare-
chaussee kwamen tweepersoonseenheden voor 150 gulden permaand en achtper-
soonseenheden voor 480 gulden per maand.

Tabel 2. Pensions Schoonhoven

Adres Werkgever Aantal personen
Karmelietenstraat Zilverstad ?
Haven 6 11
Haven 26 Drost 16
Haven 27 8-11
Haven 29 20
Havenstraatsewal 21 van der Ende
Havenstraatsewal 60A 8
Koestraat 6 Dikafabrieken 8
Koestraat 51, 77-79,
Koestraat 104 en 106 Peltenburg 10
Koestraat 105-107-109 28 kamers
Oude Haven 34 Peltenburg 4
Nes 1 Hier woonden arbeiders van diverse werkgevers: 12
Drost 3, Brink 3, de Jong, Bergambacht 3, van der Vlist,
Groot Ammers en Baardwijk, 2
Oude Haven 9 5 kamers
Voorhaven 21 8-13
Voorhaven 17 3
Wal 5a 35
Waagstraat 2 4
Dam 4 3
Dam 6 7
Havenstraat 33

Aan de Haven
Over drie pensions is watmeer bekend: Haven 26, 27 en 29. Zij stonden na verloop
van tijd opdenominatie om tewordenontruimd.Haven 29was pension vanaf 1966
enwerd aanvankelijk gedreven door de heer Streng uit Bergambacht. In 1966 richt-
te de burgemeester van Schoonhoven een brief aan de burgmeester van
Bergambacht om inlichtingen te vragen over Streng die een pensionwou beginnen
voor vakscholieren en buitenlandsewerknemers. Pas drie jaar later vroeg Streng een
vergunning aan. In zijn centraal verwarmde pension bevonden zich toen dertien
slaapkamers, drie keukens en een recreatie annex eetzaal. Gemeentewerken stelde
voor om geen vergunning te verlenen wegens onvoldoende brandpreventie. Het
pand werd beschouwd als zeer brandgevaarlijk: alle binnenwanden waren van
hout, board enhoutvezelplaten.Of de vergunning verleendwerd of niet, is niet dui-
delijk. In ieder geval kwamen Streng en zijn pension aan deHaven pas in 1975weer
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in het nieuws. Toen deden negentienMarokkaanse bewoners in een handgeschre-
ven, door allen ondertekende brief aanhetCollege vanB enWhunbeklag: overdag
is er geen verwarming en ’s avonds gaat de kraan om 22.00 uur al weer dicht, er is
maar één douche en onvoldoende warm water. De bewoners verzochten de ge-
meente een onderzoek in te stellen. De gemeente deed dat, de brandweer sloeg
alarm en op 28 januari ontving de eigenaar een bevel om de tweede etage van het
pension binnen twee weken te ontruimen. Streng verscheen op de secretarie en
schreef desgevraagd een brief waarin hij verzocht dan ook maar de eerste etage te
betrekken inhet ontruimingsbevel. Uitvoerig beschreef hij hoeveelwerkhij had aan
het pension en hoe weinig het hem eigenlijk opleverde:

‘Het beddengoed wordt op vaste tijden gewassen, en regelmatig vervangen voor
nieuw. Verder worden de trappen gangen keukens dagelijks door mij schoonge-
houden, alsmede ook de toiletten hal en straat. Het huisvuil wordt door mij
opgezakt en afgevoerd, kortom, dagelijks heb ik er enkele uren werk aan. Ookmoet
ik soms ’s nachts iemand in z’n kamer helpen omdat hij z’n sleutel heeft verloren,
of voor de politie of voor andere moeilijkheden. Voor dit alles betalen de mensen
zo’n drie à vier gulden per dag. Voor dit luttele bedrag is alles inclusief (…) Voor mijn
eigen arbeid aan het pension heb ik totaal geen vergoeding. Mijn inkomsten zijn
dan ook de laatste jaren ver beneden het minimumloon.’

Kortom, hij wilde helemaal geen vergunningmeer enwas zwaar teleurgesteld in de
gemeente.

‘Verder moet mij van het hart dat de brief die u ondertekende mij nogal hoog zit.
Ook mijn vrouw begrijpt het niet, waarom die bedrijging van gevangenisstraf
enz? Wij hebben in al die jaren alleen maar mensen willen helpen, vooral de bui-
tenlanders die arm waren voor een minimale vergoeding aan een goed bed en
warmte te helpen. Wij hebben aan de hele huisvestingsverlening eigenlijk nooit een
cent overgehouden. Wij hebben er alleen maar narigheid en ondankbaarheid van
gehad. (…) Ik laat u tegelijk ook weten dat het gehele pand in al die jaren niet tegen
brand verzekerd is geweest. Geen enkele Verz. Mij. wil een huis met gastarb. ver-
zekeren. Dit grote risico hebben wij dus ook nog voor eigen rekening genomen.’

Ook de bewoners ontvingen een brief van Streng. Hij verwees de arbeiders naar de
privéadressen, inclusief telefoonnummer, van de burgemeester en de gemeente se-
cretaris die het ontruimingsbevel hadden ondertekend:

’Het wordt mij door de Burgemeester en de Gemeente Secretaris op straffe van ge-
vangenisstraf verboden om na uiterlijk 10 februari a.s nog huisvesting aan u te
verlenen. (…). In het gesprek wat ik ook nog met de burgemeester had heb ik ge-
vraagd of hij een of twee huizen beschikbaar zouwillen stellen voor u allen, maar hij
zei, ik heb geen huizen. Hij tekende echter wel het ontruimingsbevel wat u na lezing
van onheilsbrief duidelijk zal zijn. (…). Hopelijk vind u nog tijdig een andere woon-
ruimte, is dit laatste onverhoopt echter niet het geval dan kunt u zich vervoegen bij
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de ondertekenaars van de brief met het ontruimingsbevel welke personen direct voor
uw moeilijke situatie verantwoordelijk zijn. De adressen vindt u hieronder.’

Inmiddels verkocht Streng het pand,waar op datmoment vijftien personenwoon-
den, door aan ene Hees, die tegelijkertijd glazenwasser, poffertjesbakker en
caféhouder was en een strafblad had in verbandmet heling, diefstal en doorrijden
na een aanrijding.Opnieuw startte de gemeente een aanschrijvingsprocedure voor
de benodigde vergunningen.Hees verscheen een jaar later ophet spreekuur vanhet
College van B enWmet demededeling dat hij ontruimingwilde: hij zou geenhuur
meer vangenmaarmoest wel gas en licht betalen. ‘Als er ietsmoet gebeuren laat de
gemeente het maar doen.’ De afloop valt uit de archieven niet op te maken.
Een andere weerbarstige pensionhouder in Schoonhovenwas de heer Rost Onnes,
eigenaar van Haven 27, een pandmet drie verdiepingen waar acht tot elf pension-
gasten verbleven. Het pand voldeed niet aan de vereisten van de verordening op de
verblijfsgebouwen en de eigenaar ontving dus een aanschrijving. Er waren vooral
verbeteringen nodig voor de brandpreventie. Rost Onnes haalde een aangetekend
schrijvenhierover van de gemeente niet op, liet weten dat hij ‘het gezeur van de ge-
meente zat was’, gooide de hoorn op de haak bij een telefoongesprek en trok zijn
aanvraag voor een pensionvergunning in:

‘Alle huurders is per 1 september mondeling en onder getuige de huur opgezegd,
dit gezien het feit dat schriftelijke opzegging geen zin heeft, daar het hier meren-
deels analfabete betreft. Zij zijn geen van allen van plan andere woonruimte te gaan
zoeken daar die (volgens hun zeggen) niet voorhanden is. Daar wij met 2 man
tegen 11 niet bij machte zijn hen het huis uit te zetten, zal dit helaas van gemeen-
tewege moeten geschieden.’

Een veelzeggend detail in deze zaak: een ambtenaar pleit op een kattebelletje voor
minder zware eisen gegeven de toegeeflijkheid van de gemeente en het gebrek aan
handhaving; ‘worden de eisen nu zo streng dan lijkt mij (dat) bij volgende aanvra-
gen het beleid toch wordt omgebogen.’
De familie Bekhuisvestte halverwege de jaren zestig in hun ruimewoningmet voor-
en achterhuis aan de Haven 26 vakschooljongens en Marokkanen. Aangrenzend
aanhet huiswas eenwinkel waar de heer Bek voorheen een dumphandel had. Pen-
sionbewoning was lucratiever. Het beviel kennelijk zo goed dat de familie steeds
meermensen onderdak verschafte, ten koste van de eigen leefruimte en die van een
inwonende getrouwde zoon. Het huis was opgedeeld in verschillende woonlagen
en niveaus en had talloze trappen en deuren. Ongebruikte hoekjes werden ingezet
voor de inrichting van kook- enwasruimtes. De gemeentewas niet ongenegen een
vergunning te verlenen maar stelde eisen aan inrichting, brandveiligheid en het
aantal bewoners. Mevrouw Bek oefende enige malen met haar gasten in de duis-
ternis om te zien of zij in geval van brand de weg naar buiten snel konden vinden
en oogstte een lovend rapport van de ambtelijke inspectie:
‘Zij schijnt er een aardig regiemopna tehouden, bijvoorbeeldmogende gasten, ook
in de weekends, niet na twaalven thuiskomen, tenzij zij met de bus thuiskomen uit
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Utrecht. Een sleutel krijgen zij niet.MevrouwBekdoet ’s avonds zelf de rondeomdeu-
ren, ramen, lichten etc. te controleren. Op de beddenmag niet gerookt worden, wie
dit wel doet gaat eruit enz.’ Omdat de adviezen van behandelende ambtenaren over
hetmaximaal aantal bewonersnogal uiteen liepen, van5 tot 12personen, besloothet
College vanBenWdatdewethouder in eigenpersooneenkijkjemoest gaannemen.
De samenwerkende bedrijven brachten een deel van de mensen vanaf 1966 onder
in barakken diewerden beheerd door de Stichting SABAS. Per arbeider betaalden zij
een bedrag van 3,50 per dag voor de voedingskosten. In het voorjaar van 1969
deden zich problemen voor rond de onkosten van voeding enwerd de bemiddeling
ingeroepen van de begeleidingsfunctionaris van de Stichting Rijn & Lek, de heer
Heerkens. Deze sprak met de werkgevers, vooral met de firma Zwijnenburg van de
meubelfabriek, en hem bleek uit dit gesprek het volgende. De voedingskosten
waren gestegen tot vijf gulden per dag en dat ging de werkgevers teveel kosten. Uit
onderzoek door dewerkgevers kwamnaar voren dat de stijging van de kosten voor-
al werd veroorzaakt doordat onbevoegden, familieleden en kennissen van de
buitenlanders, van demaaltijdenmeegenoten. Daarbij komt, aldus de rapportage,
‘dat de kokmaar bestelt wat de pensiongasten verlangen zoals elke dag één of twee
kippen, sinaasappelen, de duurste enz.’ De bemiddelaar reikte de werkgevers een
aantal oplossingen aan:meer controle door dewerkgevers ‘zodat het uitgesloten is
dat er onbevoegden zich in de barakken ophouden.’ Een ander advies was om een
dagelijksmenu samen te stellen en de leveranciers te instrueren omnietmeer te le-
veren dan waartoe opdracht was gegeven. De heer Graafland, directeur van
Zwijnenburg sprakmet de arbeiders. De avond verliep nogal rumoerig. De directeur
probeerde duidelijk te maken dat deze situatie niet langer kon worden toegestaan,
de ‘gasten’ waarvan enkele als woordvoeders optraden ‘wilden geen begrip tonen,
vruchtbaar overleg was niet mogelijk’ en ‘na onderling overleg’ – kennelijk tussen
de directeur en de bemiddelaar – is toenmaar besloten om de discussie te beëindi-
gen: ‘door dewerkgevers zal worden bepaald (op soepelewijze) welke voorschriften
dienen te worden nageleefd.’ Welke problemen, vragen of klachten de arbeiders
haddenmeldt het verslag van de bemiddelaar niet. De rumoerigheid van de avond
doet vermoeden dat ze er wel waren.
Na verloop van tijd trokkendewerkgevers zich terug uit het samenwerkingsverband
omdat hun werknemers verhuisden naar gewone woningen of omdat ze geenMa-
rokkanenmeer in dienst hadden. In 1983waren nogmaar drie werkgevers over die
er per 1984mee opwilden houden. Over hoe het daarna verdermoestmet de huis-
vesting van de gastarbeiders werd overlegd tussen hetmaatschappelijkwerk van de
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Krimpenerwaard, de gemeente en de
werkgevers.

Maatschappelijke dienstverlening
Begin 1971woonden er in Schoonhoven zeventigMarokkaanse arbeiders. Bijna al-
lemaal kwamen ze uit Noord Marokko, uit de Rif. Veel van hen waren ongeletterd
en daarnaast vaak zeer traditioneel. Als zij de taal redelijk beheersen zullen zij beter
worden opgenomen door de bevolking, vond Slimani die ook bij Zilverstad werk-
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te. Vooral jongeren willen volledig integreren en Europeaan worden, was zijn er-
varing. Hij was zelf behoorlijk geschoold enhadhetNederlands snel onder de knie
gekregen. Hij nam dus het initiatief voor een cursus Nederlands. In maart 1971
ging de cursus van start in eennoodgebouwvandemavoEuropa. Via een artikelmet
een oproep in de Schoonhovense Courant probeerde men vrijwilligers, vooral scho-
lieren en studenten, te vinden om conversatieles te geven. Rijn & Lek steunde de
initiatiefnemersmet cursusmateriaal. Erwerden al gauw twee klassen gevormd. Eén
klas van vijftienmanbestonduit analfabeten. Zij werden eerst gealfabetiseerd inhet
Arabisch.De andere groep, tienman, kreeg conversatieles. Hetwas de bedoeling dat
deze groep na een half jaar als kader kon fungeren voor de overige Marokkanen.
In de jaren zeventig kwamde grote toeloop op gang in het kader van de gezinsher-
eniging, hoewel veel mannen uit Schoonhoven pas relatief laat hun gezinnen
lieten overkomen. Vanaf die tijd betrokken de Marokkaanse gezinnen eengezins-
woningen. De woningtoewijzingcommissie met vertegenwoordigers van de
gemeente en dewoningbouwvereniging gaf tijdelijk voorrang aanMarokkaanse ge-
zinnen. Vrijwilligers zetten zich in voor de eerste opvang en begeleiding.

‘De verhoudingen in de bedrijven waren absoluut goed in die tijd’, zomerkt A. Sli-
mani – broer van Slimani die bij Zilverstad werkte – met enige weemoed op in het
gesprek dat ik met hem voer.

’Ik moet vaak terugdenken aan die tijd, juist nu, nu we met de huidige omstan-
digheden worden geconfronteerd. Je vraagt je af: hoe is het zo gekomen? We
hadden veel vertrouwen van de werkgever. De sfeer was mooi. Er was geen dis-
criminatie, misschien wel concurrentie over wie het beste werk afleverde, of om een
meisje, maar dat liep nooit uit de hand. Niemand sprak over moslims. Dat was een
privézaak, je bad binnen op je eigen kamertje. Er was geen sociale controle, bid je
of niet, waarom doe je mee of niet, dat was niet aan de orde, dat ging niemand aan.
We dronken ook allemaal bier en hadden lange haren. ‘s Avonds gingen we naar
het café of naar een dancing. In Marokko waren we voor de USFP, de partij van Ben
Barka, dus waren we hier vanzelf voor de PvdA.25 Den Uyl was onze man, den Uyl
was onze god. Hij inspireerde iedereen en daar praatten we over in de fabriek. We
hadden geen islamitische filosofie maar een socialistische. We lazen de krant van
de socialisten uit Marokko, pas later kwam die controle vanuit het consulaat en de
Amicales. Vanaf eind jaren zeventig, begin jaren tachtig begon het allemaal te ver-
anderen. De fabrieken hadden geen ongeschoold werk meer nodig, er kwamen
machines, men werd werkloos of had geen overwerk meer. Er werd gekort op de
Kinderbijslag. Dat gaf een impuls aan de gezinshereniging. Maar er waren geen hui-
zen, sommige mensen moesten jaren wachten en hun kinderen werden steeds
groter en uiteindelijk soms te oud om nog te kunnen worden herenigd. Dus dan
zat de helft hier en de andere helft in Marokko. Of men kwam te wonen in kleine
woninkjes, geschikt voor een gezin met twee kinderen maar niet met zeven of acht
kinderen. Naarmate de mensen ouder werden wilden ze een gebedsruimte, om te
bidden, gewoon zonder ideologie. Ze wilden niet het beleid uit het Midden Oos-
ten hier, maar omdat er soms geld uit Saoedi-Arabië kwam of uit Libië, kwamen die

103

Harde Werkers_proef3:Harde Werkers proef 2  02-04-2009  11:02  Pagina 103



ideeën ook mee met de imams. Die tweede generatie werd de dupe. Die kinderen
konden geen werk vinden, raakten aan de drugs en verslaafd of werden gediscri-
mineerd. Ze hadden geen diploma’s en zagen dat je met drugs veel beter kon
verdienen. En juist die jongeren die voorheen verslaafd waren, keerden zich later
tot het geloof. Trouwens ook gokverslaving begon voor te komen, ook onder ou-
deren. Zo werden de problemen steeds complexer. Nu voelen allochtonen zich
ongelooflijk gediscrimineerd, maar toen niet! Trouwens ik betaal belasting, ik wil
gewoon als burger worden aangesproken en niet als Marokkaan, zeker niet als mos-
lim en al helemaal niet met de vraag waar kom je vandaan? Vraagmijn naam, ik ben
burger zoals iedereen!’

Slimani werkte in Marokko als kleermaker maar wilde verder studeren, zich ont-
wikkelen en daaromwas hij naarNederland gekomen. Eenmaal hier ging hij aan de
slag bij slachterij Drost, samenmet een dertigtal andereMarokkanen. ‘Ik had geen
verblijfsvergunningmaar verder alle benodigde papieren, ik was verzekerd, betaal-
de belasting en alles. De politie en de gemeentewisten precies hoe het er voorstond
met ons. Maar toen ineens, juist toen er een regeling aankwam voor mensen zon-
der papieren, – ofmisschienwel juist daarom –werdenwemidden in de nacht van
ons bed gelicht en als criminelen opgepakt. Ik hadnetmijn vrouw leren kennendie
ook bij Drost werkte. Dit was wel een enorme klap voor mij en het heeft lang ge-
duurd voor ik daar overheen was. Later bleek dat de burgemeester boos was op de
politie hierover. De werkgever heeft nooit een boete gehad. Mijn vrouw kwamme
opzoeken inMarokko. Toen zij we getrouwd en ben ik teruggekomen.’

Eigen boontjes doppen
Er functioneerde op dat moment al enige jaren een werkgroep buitenlandse werk-
nemerswaaraandeelnamen: hetmaatschappelijkwerk, de gezinszorg vande Sociale
Dienst afdeling huisvesting, de politie, het maatschappelijk werk van de woning-
bouwvereniging ende Stichting Rijn&Lek.Ookwas er eenwerkgroep buitenlandse
vrouwen. Vrijwilligsters gaven twaalf vrouwen aan huis les, acht in een groep, één
uur Nederlandse taal en twee uur naailessen en nuttig handwerken. Vijftien tot
twintig mannen volgden les in de voormalige vakschool aan het Doelenplein en
later in de Koningin Emmaschool. Begin jaren tachtig was ook enige tijd een Ma-
rokkaanse culturele vereniging actief. De kinderen kregenKoranlessen enArabische
les. Binnen de werkgroep vond regelmatig overleg plaats. Kleine en grote kwesties
rond de opvang werden hier besproken. Een impressie uit een vergadering van 1
april 1980: de vrijwilligster zegt dat het vaak de gewone kleine dingen zijn waarop
deMarokkanenmoetenworden gewezen. Bijvoorbeeld de kinderen die te laat naar
bed gaan, hetwroeten in vuilniszakken.Dit wekt ergernis bij Nederlandse buren en
kan eindigen in ruzie. Het blijkt ook, aldus deze vrijwilligster, dat de Marokkanen
zich te afhankelijk opstellen. Hen zou geleerdmoetenworden omhun eigen boon-
tjes te doppen. Rondde financiële steundie gevraagdwordt bij de gezinshereniging,
merkt zij op dat deze vaak verkeerd gebruikt wordt, ‘er worden bijvoorbeeld grote
kleurentelevisies gekocht.’ De politie stelt desgevraagdweinig last te hebben van de
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Marokkanen. Voorheen kwamen ze vaak met allerlei vragen om briefjes in te vul-
len en zo, maar nu gaan ze daarvoor naar de Stichting. Men vraagt zich wel af
hoever je moet gaan met het toelaten van kindermishandeling. ‘De moeilijkheid
metMarokkaanse kinderen is dat zij uitsluitend gehoorzamen aan iemand die hen
slaat.Wij ervaren dit als kindermishandeling, echter voor deMarokkanen is dit een
norm.’ Deze opmerking leidt tot het voornemen omde volgende keer een vertrou-
wensarts uit Rotterdam uit te nodigen.
De StichtingMaatschappelijke Dienstverlening Krimpenerwaard had intussen een
maatschappelijkwerkster in dienst genomen, speciaal voorMarokkaanse bewoners
van Schoonhoven en Bergambacht. Dit was een proefproject voor drie jaar in het
kader vanhet ‘Marokkanenproject’, begeleid door Rijn&Lek en gefinancierd door het
ministerie in het kader van het stimuleringsbeleid. In het eerste jaar waren er 43
klantcontacten, in het tweede jaar zestig. Voordat deze medewerkster in dienst
was, reisde men bij individuele problemen naar het spreekuur van Rijn & Lek in
Gouda. Vier keer perweekwerd een spreekuur parallel aan algemene spreekuren ge-
houden. De problemen waarmee men op het spreekuur komt, gaan vooral over
huisvesting, gezinshereniging, sociale verzekeringen en relatieproblemen. Daar-
naast en daardoorheen spelen bij de gezinnen vaak financiële problemen. De
gezinnen hebben bijna altijd een minimuminkomen. Ze zijn groot en dan heeft
men bovendien nog verplichtingen in het land van herkomst. Als de nood te hoog
is, leent men meestal bij familie en vrienden. Daarnaast wordt een enkele keer in
Marokko geld geleendmaar de rente is er zeer hoog waardoor men nogmeer in de
problemen raakt. Hulp bij budgetteren wordt niet gemakkelijk geaccepteerd. Deze
financiële situatie is ook de reden waarommen vaak geen hoge huur wil, ook niet
als er mogelijkheden zijn voor huursubsidie. Je weet immers maar nooit wanneer
die hulp ophoudt! Ook kwamen erwel eens gevallen van pesten en treiteren ophet
werk op het spreekuur aan de orde. Vooral de gezondheidsproblemen vielen de
maatschappelijk werkster op:mannen hadden last van slijtageverschijnselen door
langdurig zwaarwerk, en van psychische problemendoor scheiding van familie en
gezin. Vrouwen hadden veel hoofd-, maag- en buikpijnklachten door heimwee en
gebrek aan buitenlucht en beweging. Kinderen hadden vaak griep, last van ver-
koudheid en een slecht gebit. Een eenzijdig voedingspatroon, teveel binnenzitten
en te weinig slaap eisten hun tol.

Bergambacht
Verderop in de Krimpenerwaard, niet ver van Schoonhoven, ligt Bergambacht.
Bergambacht had op 1 januari 1981 5443 inwonerswaarvan 27Marokkanen.Onder
henwaren op datmoment vijftien volwassenmannen, drie vrouwen ennegen kin-
deren. De mannen woonden bij elkaar in een pension van een Stichting die was
opgericht door de werkgevers. Overigens was in eerdere jaren het aantal Marok-
kaanse arbeiders veel groter geweest. De meeste mannen werkten bij de
houtfabrieken. Zo ook Essabouni Abdeslam. Hij kwam in 1967 naar Nederland en
werkte 31 jaar bij timmerfabriek Bouter. Het arbeidsbureauhadhemnaar dit bedrijf
verwezen. Hij kreeg er indertijd 130 gulden per week. De Marokkanen verdienden
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minder dan deNederlandersmaar waren ookminder geschoold. ‘Dus toenmij dat
was uitgelegd begreep ik het en vond ik het logisch.’ De verhoudingenwaren goed.
Per week werkte hij vaak wel veertien uur over. Hij moest er hard werken. ‘Het was
zwaar maar wel goed. Ik heb er veel geleerd. Ik ben twee keer feestelijk gehuldigd,
na vijfentwintig jaar dienst en toen ik wegging.’ Er waren meerdere houtbewer-
kingbedrijven in Bergambacht. Essabouni herinnert zich de volgende bedrijven en
geeft een schatting van het aantal Marokkanen dat er werkte:

Concoriet: 100 Marokkanen
De Samenwerking: 5 of 6 Marokkanen
De Klein: 4 of 5 Marokkanen
Amstor: 7 tot 10 Marokkanen

DeMarokkanen in Bergambachtwoondenbij elkaar, in totaal vaakwel zestig tot ze-
ventig personen, in een werkgeverspension dat gevestigd was in een voormalige
kleuterschool aangevuld met barakken met daarin een keuken en sanitaire voor-
zieningen. Achter de barakken op een veldje stonden stacaravans die als eigen
kamertjes dienden. Alles verkeerde in een verwaarloosde staat. Omdat dit niet lan-
ger verantwoordwaswerd dehuur op een gegevenmoment opgezegd.De gemeente
kreeg van het Rijk toestemming voor het bouwen van extra woonruimte, ook voor
de buitenlandse arbeiders. Zeven personen lieten zich inschrijven voor eenhuis en
voor gezinshereniging, vijf arbeiders huurden enige jaren gezamenlijk een wo-
ning, en drie personen verhuisden naar een andere gemeente.
Bij problemen gingen de arbeiders eerst naar het spreekuur vanRijn&Lek inGouda
en later naar een speciaal spreekuur van demaatschappelijk werkster van de Stich-
ting Maatschappelijke Dienstverlening Krimpenerwaard. Een tijd lang was er een
actieve groep vrijwilligers en een kommissieMarokkanen. Zij zetten zich vooral in
voor huisvesting en begeleiding van de gezinshereniging. Aandachtspuntenwaren
de financiële problemen van de gezinnen, naar welke schoolmoeten de kinderen,
wie komt en wie blijft in Marokko achter? Er werden pogingen gedaan meisjes
boven de zestien jaar naar het vormingscentrum Roosje Vos in Gouda te krijgen.
Hier werd twee dagen perweek speciaal onderwijs gegeven aanMarokkaansemeis-
jes. De bibliotheek schafte Arabische boeken aan. Vaders namenhet initiatief voor
meer Arabische les aan de kinderen, buiten het officiële biculturele onderwijs van
drie uur per week. Deze gingen van start in november 1984 in de Vianenstraat. Po-
gingen omeenmoskee van de grond te krijgenwerden bemoeilijkt door het gebrek
aan geschikte ruimte. DeMarokkanen kozen een lid van deAmicales als voorzitter.
Ook dat hielp niet: de ondersteunende organisaties trokken hun hulp in. De Ami-
cales lieten ook op een andere manier van zich horen. Zo werden er twee feesten
voor vrouwen georganiseerd. Bij het eerste feest waren tien vrouwen aanwezig. Er
heerste een goede stemming, de vrouwen maakten zelf muziek. De tweede keer
waren er maar vijf: de anderen mochten niet meer komen van hunman. De Ami-
cales had namelijk het gerucht de wereld in geholpen dat er ‘pers’ zou zijn op het
feest. Dit was een effectief middel om te zorgen dat er niemand kwam, want die
mannen wilden natuurlijk niet dat hun vrouw in de krant kwam.
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HOOFDSTUK VI

‘Djellebah aan en meehossen’
Gouda

Gouda heeft een geschiedenis als het gaat om opname van ‘vreemdelingen’, voor-
al van vluchtelingen.

In de eersteWereldoorlogwerd op initiatief van de burgerij inGouda een kampop-
gezet voor Belgische vluchtelingen. Het ging om arme vluchtelingen, zonder werk
en inkomen. In 1914 erkende deNederlandse regering het kampofficieel. Het bood
plaats aan circa tweeduizend vluchtelingen. In de lente van 1915 bevonden zich in
totaal maar liefst 20.000 Belgen in Nederlandse kampen. Vergeleken met andere
kampen waar vele duizenden vluchtelingen verbleven, was het kamp in Gouda
klein. In de laatste twee oorlogsjaren waren er nog 1150mensen.
In de jaren vijftig kwamGouda opnieuw in actie. Dit keer in reactie op deHongaarse
Opstand van 1956. De koude oorlog was in volle gang. In november 1956 trokken
Russische troepenHongarije binnen omde beweging voor een vrij en democratisch
Hongarije de kop in te drukken. Deze beweging was op initiatief van studenten tot
ontwikkeling was gekomen. In Boedapest vonden hevige gevechten plaats. De op-
standwerdwreed neergeslagen. De regeringNagy die de kant van de bevolking had
gekozen, trad af. DeVerenigdeNaties riepen de Russen tevergeefs op om zich terug
te trekken. In heel Europa kwamen mensen in actie om hun steun te betuigen. In
Nederlandwas de solidariteitmet hetHongaarse volk groot.De verschrikkingen van
deTweedeWereldoorlog lagennog vers inhet geheugen. Erwas sowiesoweinig sym-
pathie voor het communisme. De Nederlandse regering besloot tweeduizend
vluchtelingen op te nemen. Zij werden centraal opgevangen in de Jaarbeurshallen
inUtrecht en vandaar over het land verspreid. Op 14november 1956 kwameen eer-
ste groep vluchtelingen in Nederland aan. Zij werden in eerste instantie
ondergebracht inwooncentra. Daarna volgde opname in verschillende gemeenten
met steun van plaatselijke comités die overal in het land werden opgericht, meest-
al voorgezeten door de burgemeester. In het gebied van Rijn en Lek gebeurde dit in
verschillende gemeenten, waaronder in Bodegraven, Gouda enWoerden.
Tijdens twee grote bijeenkomsten in de Sint-Janskerk en in de Schouwburgwerd de
bevolking vanGouda geïnformeerd over de gebeurtenissen inHongarije. Oproepen
tot hulp en solidariteit bleven niet onbeantwoord. Op iedereenwerd een dringend
appél gedaan: ‘Hier kandehuisvrouwals contactpersoonoptreden endeHongaarse
vrouwenhelpen bij alles wat nu eenmaal de taak van de huisvrouw is.’ Diverse bur-
gers schreven brieven aan de burgemeesterwaarin zij hunhulp aanboden. Zo bood
eenmevrouw aan de huizen voor de vluchtelingen schoon temaken. Een ander of-
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freerde woonruimte. Nood breekt wet, was kennelijk niet het devies van de bur-
gervader die in zijn rapport zuinigjes opmerkte: ‘De familie is niet kerkelijk
georiënteerd. De welstand is matig (mevrouw heeft een bakkerijtje), maar het ziet
er netjes uit en de politie oordeelt gunstig.’ Een plaatselijke middenstander be-
dacht een loterij. Hij wilde in zijnwinkel een reuze taaitaai pop verloten die hij voor
achttien gulden had gekocht. Klanten zouden voor een zeker bedrag het gewicht
moeten raden.Helaas stak de gemeentepolitie een stokje voor deze actie die naar het
inzicht van de dienders niet van eigenbelang ontbloot was. De plaatselijke voet-
balclub ONA, Ontspanning Na Arbeid, hield tijdens de rust van een
competitiewedstrijd een collecte. Via een geluidswagenwerd het publiek tot geven
aangezet. Er werd een comité voor Hulp aan de vluchtelingen opgericht. Het Ne-
derlandse Rode Kruis hield een inzameling. Met de giften konden twee huizen
worden ingericht voor de opvang vanHongaarse gezinnen. Ookwerden enkele al-
leenstaandeHongaren opgevangen.Het ingezamelde bedrag – 20.000 gulden –was
genoeg voor de inrichting van de huizen en verder kregen de vluchtelingen
(werk)kleding en zakgeld. Daarnaast werd gezorgd voor taallessen en sociale bege-
leiding. In samenwerking met omliggende gemeenten organiseerde men
ontmoetingsbijeenkomsten.
Vreemd stondmen inGouda danookniet te kijken toende eerste gastarbeiders zich
in de jaren zestig in dit historische stadje aan de Gouwe vestigden. In 1966 waren
er al circa zevenhonderdzestig ‘vreemdelingen’. Niet dat zij altijd hartelijk werden
ontvangen of dat zich geenmerkwaardige situatie voordeden. Sommige bewoners
hadden knap veel moeite met ‘de donkere mannetjes’. Bewoners van de Hove-
nierskade bijvoorbeeld kwamen in 1969 in actie en schreven een brief aan het
College van B enWomde plannen van éénhunner buren voor een pension opno.
6 te verijdelen. Erwoonden al achtMarokkanen opno. 10 en daar ondervonden zij
naar zeggen al allerlei nadelen van: ‘Door de aanwezigheid van deze gastarbeiders
wordt vrouwelijke visite, die ’s avonds alleen vertrekt, vaak lastig gevallen en zijn de
bewoners verplicht deze visite een eindweegs te vergezellen.Ook trachten dezeMa-
rokkanen ’s avonds bij verschillende bewoners ongevraagd op visite te komen.’ Dat
correspondeerde nietmet de opvatting van gastvrijheid van deHollandse buren of
wellicht wilden ze ook niet gastvrij zijn. Daarnaast vreesde het cafetariabedrijf op
no. 3 terugloop van de klandizie als er nu nog meer Marokkanen zouden komen
wonen.
Een merkwaardig voorval vond – uitgerekend – plaats op het Fantasielaantje. Rijn
& Gouwe van 6 april 1971 doet verslag:

Vreemd verhaal
‘De politie kreeg zaterdagnacht om twee uur een telefoontje. Een bewoner van de
Joubertstraat vertelde dat een Marokkaan zich wat verdacht gedroeg. De gastar-
beider slenterde rond met een bromfiets aan zijn hand; schijnbaar niet wetende
waar naar toe te gaan.
Toen de politie deMarokkaan wat nader aan de tand voelde volgde een vreemd ver-
haal. De man was zaterdagmiddag in de stad aangekomen en vroeg aan een
Hekendorper die hem per bromfiets passeerde of deze geen geschikt hotel wist. De
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Hekendorper zei: “Spring maar achterop”. Na wat omzwervingen door de stad
kwam het duo op het Fantasielaantje terecht.
Het was intussen donker geworden. Het laantje is een verlaten landweg en plot-
seling werden de twee op de bromfiets wat bang van elkaar. Aldus het verhaal van
de Marokkaan. Hij sprong, met een hoofd vol wantrouwige maar onuitgesproken
gedachten van de bromfiets. Ook de Hekendorper wilde weg. Door de onverwachte
sprong van de bromfiets viel de Hekendorper tegen de grond. Hij krabbelde over-
eind en liep zo snel mogelijk weg. DeMarokkaan ontfermde zich over de bromfiets
en zwierf daarmee ’s nachts door de straten van Gouda.’

Het kan raar lopen.
De Marokkanen vormden al gauw de grootste groep migranten in Gouda. De eer-
ste die zich er in 1965 vestigden,173 jongemannen, kwamenniet direct uitMarokko
maar uitUtrecht. Zij vormdendaar als hetware eenoverschot en via onderlinge con-
tacten van de arbeidsbureaus kwamen zij naar Gouda.26 In Gouda woonden in
1974 ongeveer duizend Marokkanen. In 1987 was deze gemeenschap gegroeid tot
3200personen.Ongeveer driekwart vandeMarokkaanse bewoners vanGouda is af-
komstig uit het Rifgebied, vooral uit de omgeving vanNador en uit de districten Bni
Ammart en Bni Said. Demeestemigrantenwaren Berbersprekend en de eersten die
kwamen waren vaak ongeletterd. In het begin van hun verblijf in Nederland had-
den ze ook de Nederlandse taal niet veel nodig. Ze waren vooral aan het werk. Zo
vertelt Aziz over zijn vader: ‘hij ging nooit naar buiten, na het werk gewoon naar
huis. Als we boodschappennodig hadden, plaktenwe gewoon een brief bij de deur
voor de melkboer, die legde gewoon alles neer bij de deur; lagen gewoon bood-
schappen voor de deur. We betaalden gewoon via de bank of ze gingen daar heen
een keer in deweek, betalen gewoon. Voor de rest elke dagwerken,werken,werken.’
Zijn vaderwerkte in twee fabrieken inGouda. ‘Mijn vader sliepmisschien vier uur-
tjes.
Overwerken was de norm, volgens Ali Chouli zelf inwoner van Gouda ‘demensen
pikten veel, discriminatie, slechte behandeling, moeilijke omstandigheden, lage
lonen, hetwerd allemaal geaccepteerd.’ Tenslotte spraken ze de taal niet, wistenniet
hoe zemet de baasmoesten omgaan en hadden geen idee van deNederlandse ver-
houdingen, hoe de regels waren. Waar het om ging, is overwerk binnenhalen om
extra, zoveelmogelijk te verdienen.Het kwamer eigenlijk opneer datwie niet over-
werkte minder status had. ‘Ik kwam laatst nog een Marokkaan tegen die bij
Compaxo wel duizend overuren had gemaakt, nou die telde mee.’

Werken bij Compaxo
Halverwege de jaren zestig had vleeswaren en conservenfabriekCompaxo de groot-
stemoeite omarbeiders te vinden. ‘Wehebben eerst nog geaarzeld omMarokkanen
in dienst te nemen toen het Arbeidsbureau daarom verzocht, maar we namen er
toch zeventien aan’, aldus directeur van der Post.27 Tien jaar later waren 160 van de
450 arbeiders vanMarokkaanse afkomst. Demeestenwerden officieel geworven in
Marokko.De directeur noemdehenonmisbaar omdat de fabriek geenNederlanders

109

Harde Werkers_proef3:Harde Werkers proef 2  02-04-2009  11:02  Pagina 109



Tabel 3. Bedrijven die in de periode 1960-1973 aan de Stichting Rijn & Lek
een bijdrage betaalden omdat zij buitenlandse werknemers in
dienst hadden, met het geschatte aantal

G.A. B. GOUDA 1969 1970 1971 1972 1973
Gouda
G.M.G. 21
N.C.Z. 30
Betonindustrie Gouda 4 4 6
Coveba 2 2
Leylland-Triumph, auto’s 6
Kaashandelmij Gouda 29 21 24 1
Nekami-kalk, afd. Gouda 12 12 24 5
Endenburg 2
Producent, zuivel 48 8
Unilever-Emery 27 29
Vingerling Hout 10 6 10 2 2
Vingerling Krijt 2
Pergo 2
Gebr. de Vreugt 6 10 5
Melkcentrale Gouda 51 169 43 38
Nationale Coöperatieve Zuivelcentrale 35
Steenkamer 10 5
Nederhorst 20
Van Eyk, aannemersbedrijf 10 21 20 20
Van Vlaardingen NV 3 3
Schrave 2
Moons & Co 11 5 5
Sorgedragen 2
Rutges 3
Zeepfabriek Gouda 2
Plateelbakkerij Zenith 10 10
Aardewerkfabriek de Gebroeders 10
Aardewerk Die Ghouwe
De Wijk /v Itersonziekenhuis 28
Mokveld 6
Gouda Vuurvast, steenfabriek 3 52
Flamco 3
Compaxo 1
Huize Juliana 4
Van Reede
NV Bouwmaatschappij
Ouwe Gouwe 2
Goudse Machinefabriek
Driebruggen
Betonfabriek 3
Waddinxveen
Schaik en Berghuis 6 5
Ficarfabriek 4
Mulleman 5 2 3
Bruwa Meubelfabriek 1
Okkerse, houten speelgoed 5 18 26
Both & Zonen 2 3 3
Ficar Fabriek 2
Reym 5

110

Harde Werkers_proef3:Harde Werkers proef 2  02-04-2009  11:02  Pagina 110



111

1969 1970 1971 1972 1973
Stolwijk
Vonk’s Kaas 8 8
Gouderak
Bokhoven 2 2 1
Haastrecht
Versteeg Wasserij 5 15 3
CV-Verlichtings- Metaalwarenindustrie 18 10
Bleeklust, wasserij 26 16
Gouda Holland 9
Moordrecht
Koninklijke Tapijtfabrieken 501 50 60 75 54
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Van de Ploeg 4 4
Van Arnhem 15
Bodewes, machinefabriek 3 2 2
Pacton 2
Ouderkerk a.d. IJssel
Heuvelman Houthandel 9 5 4 4 8
Lekkerkerk
Van Duyvendijk 2 2
Oudewater
De Pauw 6
De Wit 6 3 3 2
Barwoudswaarder
Verwo 20
Ammerstol
Stichting Huisvesting 66

Tabel 4. Enkele bedrijven in Gouda waar in latere jaren buitenlandse
werknemers werkten, met het geschatte aantal

Bedrijf Aantal buitenlandse werknemers
Compaxo 125
Melkunie 35
Goudsche Machinale Garenspinnerii 14
Firma de Lange
Galvanisch bedrijf Emmelot 18
Nic Both witlofkwekerij, seizoenswerk 25 à 30
Firma Markus
Firma van Dijk
Machinefabriek Mokveld
Plateelbakkerijen waaronder de Zwaan
Steenland, afdeling brood 22
Steenland, afdeling chocolade 50
Uniqema

Harde Werkers_proef3:Harde Werkers proef 2  02-04-2009  11:02  Pagina 111



112

Werk in het abattoir.

Harde Werkers_proef3:Harde Werkers proef 2  02-04-2009  11:02  Pagina 112



meer kon krijgen voor datwerk. Ook over hunprestaties was hij tevreden. Zemoes-
ten er, net als hun Nederlandse collega’s vlees uitbenen, snijden, verwerken en
verpakken. Ook de geïnterviewde arbeiders toonden zich tevreden. Ze vonden dat
ze goed verdienden en Gouda beviel hen wel.
De heer Lakili kwam in 1969naarNederland. Om teworden geselecteerdmoest hij
‘liegen’ over zijn opleiding en werkervaring. Hij moest zeggen dat hij alleen lagere
school had en in demijnen had gewerkt. Dat heeft hij gedaan. Lakili:

‘Ik kom uit Sidi Bouker (bij Oujda) een rijke streek met kolenmijnen en veel voor-
zieningen. Ik ging steeds met een luxe bus naar Oujda naar de middelbare school.
Van de 66 leerlingen haalden er maar drie een brevet: dus werden de klassen ver-
kleind. Het jaar daarop zat ik met elf mensen in de klas. Het vijfde jaar deed ik in
Rabat. In de vakantie schreef ik een sollicitatiebrief aan de mijn. Op vrijdag om vier
uur riep de directie mij bij zich: wil je naar Frankrijk, Nederland of Duitsland? Om
zes uur komt de attaché van Nederland langs dus je moet het nu zeggen! Ik denk
bij mezelf: ik moet voor mijn familie zorgen, mijn vader is al vijfenvijftig! Ik moet
het doen! Van de zestien gegadigden werden er twee afgekeurd: één had een gezin
met acht kinderen en één wegens zijn leeftijd. Ze keken naar onze handen, of die
het werk wel konden doen. Met nog tien anderen uit Oujda gingen we naar Ne-
derland. Ik moest zeggen: ik heb twee jaar in de mijn gewerkt, ook al was dat niet
waar, want anders lukte het niet om mee te mogen. De attaché kwam van Com-
paxo in Gouda en voor een tapijtfabriek in Breda. Over vleeswaren vertelden ze niks.
We kregen geen voorlichting. We kregen alleen te horen dat een overhemd drie gul-
den kostte. Van mijn familie hoorde ik ook nog dat Nederland geen fabrieken had
maar alleen landbouw. Meer wist ik niet. In Gouda gingen we gelijk naar het pen-
sion, Westhaven. Daar zaten honderdtien mensen: 24 per kamer. Zaterdag
aangekomen, maandag aan het werk. De personeelschef gaf instructies: je moest
niets vragen! Het werk in de vleesverwerking was moeilijk, maar ik dacht aan mijn
familie. Na één maand kon ik gelukkig in de keuken van het pension aan de slag.
Ik werkte van vijf uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds. Overwerk was verplicht, ook
op zaterdag. Na verloop van tijd werd ik actief bij Rijn & Lek. Zondags hielp ik men-
sen om brieven te schrijven. Eén van mijn 24 kameraden moest een blinde
darmoperatie ondergaan. Hij kwam op vrijdag uit het ziekenhuis en moest op
maandag weer aan het werk. Hij weigerde en werd gelijk teruggestuurd naar Ma-
rokko. Zo ging dat. De ontvangst in Nederland was heel gezellig, we waren welkom
en kregen een drankje betaald in het cafeetje bij het politiebureau. Met carnaval
deden we een djellaba aan en hosten mee. Als je goed werkte werd het gewaar-
deerd. Later had Compaxo iemand nodig voor de winkel en heb ik daar gewerkt
tot 1983. Toen werd er ingekrompen van dertig naar vijftien man personeel. Ik
kreeg een functieverandering en moest spullen naar het vrieshok brengen. Door
steeds maar die temperatuursovergangen naar min 40 kreeg ik gezondheidspro-
blemen. Een half jaar later ging het bedrijf failliet. Dat was mijn kans om te studeren:
ik leerde Frans en Nederlands met woordenboeken. Ik nam ook deel aan allerlei ac-
ties zoals tegen de rot-op-premie en voor inspraak bij de gemeente via art 61. Op
een gegeven moment ben ik getrouwdmet hulp van familie en mijn vrouw kwam
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in 1974 naar Nederland. Het was moeilijk om een huis te krijgen en we kwamen
samenmet twee andere gezinnen in de Wiardi Beckmanstraat te wonen – nadat ik
ziek was geworden ben ik een anderstalige opleiding gaan doen van twee jaar maar
ik deed het in zes maanden. Met lof heb ik boekhoudopleidingen gedaan. Onder-
tussen bleef ik steeds actief als vrijwilliger en vanaf 1976 kwam ik in het bestuur van
demoskee. In 2000 ben ik met een lintje onderscheiden voor mijn verdiensten voor
de gemeenschap. Ik heb veel studie van broers en zussen in Marokko betaald. Zij
werden burgemeester en doktersassistente. Ik hebmijn eigen carrière daarvoor op-
geofferd!’

De ervaring van Lakili bij Compaxo staat wat haaks op de problemen die veel an-
dere buitenlanders bij hun werk in Gouda ondervonden: buitenlandse arbeiders
kregen het zware werk, rapporteren zij, ze moesten veel overwerk doen.28 Daar
deden ze ook niet moeilijk over maar ze vonden geen begrip wanneer ze ziek wer-
den. Hetwerkwas onaantrekkelijk en ze hoorden bij de laagst betaalden. Deze hele
situatie werd als discriminerend ervaren.

Werken in de aardewerkindustrie
Gouda is naast zijn heerlijke kaas van oudsher en internationaal bekend om zijn
plateelbakkerijen. We kunnen in dit kader natuurlijk niet volledig zijn maar wel
wat van de grootste bedrijven noemen: Plateelbakkerij Zuid-Holland, Goedewaa-
gen en Zenith zijn enkele bedrijven die in de jaren zestig en zeventig volop draai-
den. Goudawas het centrumvan de keramische industrie,maar ook in enkele om-
liggende gemeenten waren zulke bedrijven gevestigd. Schoonhoven had een
plateelbakkerijmet de naamplateelbakkerij Schoonhoven. In Alphen aan denRijn
was potterij Rijnland een bekende, onderdeel van Oosthoek. Langs de oude Rijn
zaten van oudsher ook pottenbakkers die handmatig werkten enminder arbeiders
in dienst hadden. Voorzover bekend werkten deze kleinere bedrijven niet met ar-
beidskrachten uit het buitenland. Een uitzondering vormde het pottenbakkersbe-
drijf van Ravelli in Valkenburg dat wel enkele buitenlandse werknemers in dienst
had. De keramische producten zoals serviesgoed, vazen en plastieken uit de perio-
de 1890-1940 maar ook de naoorlogse keramiek uit de jaren vijftig, zestig en ze-
ventig zijn intussen gewilde collectors items geworden. Er is onder kunsthistorici
veel onderzoek gedaan naar deze toegepaste kunst. De aandacht die er tot nu toe is
gegeven aan degenen die in vaak moeilijke omstandigheden deze producten ver-
vaardigden,waarondermigrantenarbeiders vanhet eerste uur, steekt daar schril bij
af.
In 1970was landelijk 5,4%van de arbeiders in de aardewerkindustrie afkomstig uit
het buitenland.29 Er werkten op dat moment 48.000 mensen in deze industrie
waarvan 2580 gastarbeiders. Het is qua omvang vande groep buitenlandse arbeiders
de vierde bedrijfstak na demetaal, de levens- en genotsmiddelen en de textiel. Pro-
centueel was dit na de leer- en rubbersector (6,3%) de bedrijfstak met het grootste
percentage gastarbeiders. Natuurlijk gaat het hierbij niet alleen om sieraardewerk
maar ookomde fabricage vandakpannen en rioolbuizen.Deze bedrijfstakwas langs
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de rivieren in de regio Midden Holland en de Rijnstreek goed vertegenwoordigd.
Hier hebben zich eeuwenoude, meters diepe kleilagen afgezet.
Bij Zenith in Gouda was een tiental migrantenarbeiders werkzaam. Enkele kleine-
re Goudse aardewerkbedrijven met buitenlandse werknemers waren aardewerkfa-
briek De Gebroeders, Die Ghouwe en De Zwaan. Het was de tijd van bloei en neer-
gang van deze industrie. De bedrijven kregen het steeds moeilijker naarmate de
concurrentie van grootwinkelbedrijven toenammet hun plastic producten en an-
dere goedkope artikelen veelal afkomstig uit het buitenland. Bezuinigen op ar-
beidskrachtwas voor de bedrijven één vandemanieren omzich staande te houden.
De problemen die migrantenarbeiders in deze bedrijven ondervonden, kwamen
vaak naar voren op de spreekuren van Rijn & Lek.
Vooral rond de Raam waren veel aardewerkbedrijfjes, herinnert Rachid Yakoubi
zich. Veel mensen die daar werkten hadden inMarokko al ervaring opgedaanmet
pottenbakken. Na de gezinshereniging gingen veel zoonsmeewerken in de bedrij-
venwaar hun vaders werkten. ‘Wemoesten er het handwerk doen zoals het vullen
vande ovens.Maar sommigeMarokkanenwerktenook als draaier aandedraaischijf.
Rachid Yakoubi: ‘bijvoorbeeld mijn vader. Laatst nog was er keramiekmarkt in
Gouda enmijn vader maakte een praatje met een pottenbakker die hem uitnodig-
de om een demonstratie te geven op de draaischijf. Dat heeft hij gedaan. Bij
bijzondere gelegenheden mochten de Marokkanen van de baas een middag iets
voor zichzelf maken. Mijn vader maakte een keer een plaquette ommee naar huis
te nemen. Met behulp van een foto schilderde een Nederlandse plateelschilder er
een familieprentje op.’ Sommige Marokkaanse pottenbakkers zijn teruggekeerd
naar Marokko en hebben daar nu pottenbakkerijen, bijvoorbeeld in Tanger en Te-
tuan. ‘Het bedrijf waarmijn vaderwerkte, verhuisde in de jaren tachtig naarCanada.
Ze vroegen mijn vader ommee te gaan, maar hij durfde het niet aan om nog eens
te emigreren.’ Soms zaten deMarokkanen letterlijkwel erg dicht bij het vuur van de
potterijen. In de nacht van 29 juni 1970 brak boven het aardewerkfabriekje van de
heer Hoegen aan de Hoge Gouwe brand uit. Op de bovenetages woonden vijf Ma-
rokkanen. De eigenaar was net zijn hondje aan het uitlaten. Gelukkig kon een
voorbijgangster alarm slaan zodat de Marokkanen een veilig heenkomen konden
zoeken.

Werken bij de Melkunie
NadatMohamed El Ayati eerst in Driebruggen en bij Oosthoek in Alphen in de be-
tonsector had gewerkt werkte hij nog vijftien jaar bij de Melkunie in Gouda. Hier
werkten naar zijn zeggen wel vijfhonderd Marokkanen in drie ploegen. Melkunie
produceerde ondermeer kaas, olie, melkpoeder en suiker. VanMelkunie ontvangt
hij nu 45 euro pensioen permaand. Geen vetpot en hij doet in het interview dat ik
met hem heb, dan ook omstandig zijn beklag over zijn vroegere werkgevers en de
vakbond die de buitenlandse arbeiders naar zijn herinnering in de kou liet staan.
‘Vier arbeiders verwerkten bij Melkunie in een werkdag van acht uur wel 63 ton
melkpoeder, vertelt El Ayati, één bediende de vorkheftruck, de ander was aan het
wegen, een derdemaakte de zakken klaar en de vierde bediende demachine die de
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poeder in de zakken gooide. Voor overwerk kregenwe een knaak. DeNederlanders
kregen veel meer. We haalden de vakbond erbij maar die zei, ja jullie zijn buiten-
landers! Toenhebbenwehet lidmaatschap opgezegd.We zijn nooit echt geholpen
door de vakbond. InMarokko gaat de vakbond de straat opmaar hier gebeurt niks,
Marokkanen in Nederland sluiten liever een rechtsbijstandverzekering af dan dat
ze bij de bond gaan.’
Veel arbeiders woonden in Goudamaar werkten in omliggende gemeenten. In Ze-
venhuizen bijvoorbeeld, daarwas een veilingwaarwel vijfentwintig buitenlanders
zonder verblijfsvergunning werkten. Hamidou Achmed werkte begin jaren zeven-
tig in Zevenhuizen bij deze veilingmetwisselend tien tot dertig andereMarokkanen
voor 70 guldenperweek. Als je overwerkte kreeg je 85 gulden.Hetwas er koud ’swin-
ters. Soms moesten ze bevroren spruiten verpakken. Ze begonnen om vier uur ’s
ochtends. Omdat er op die tijd nog geen openbaar vervoerwas, werden ze thuis op-
gehaald enmet een busje naar de veiling gebracht.

Werk door vrouwen
Aanvullend ophet inkomen vandemanwaar veel gezinnenniet of nauwelijksmee
rond konden komen, gingen ook vrouwen aan het werk. Migrantenvrouwen be-
zetten in fabrieken en bedrijven vaak de allerlaagste banen: eenhoog arbeidstempo,
geen informatie over rechten, veel fysieke druk en weinig flexibiliteit om werk en
zorg te kunnen combineren. Parttime banen voor vrouwen waren er vooral in het
schoonmaakwezen. Bij een wasserij in Stolwijk een dorpje bij Gouda, werkten bij-
voorbeeld begin jaren zeventig zo’n vijfentwintig Marokkaanse en Joegoslavische
vrouwen. Zij hadden het echt moeilijk. Zij woonden naast de fabriek en dat bete-
kende ondermeer dat de baas direct naast je bed stond als je ziekwas.Ookwerd vaak
met medewerking van de kinderen thuiswerk gedaan, bijvoorbeeld in de garna-
lenpellerij. Na een geruchtmakende affaire met besmette garnalen waaraan zelfs
enkelemensen stierven, kwam er halverwege de jaren tachtigmeer aandacht voor
deze tak vanhuisindustrie. De controle door de Keuringsdienst vanWarenwerd op-
gevoerd. ‘Bij een avondwandelingwarenwe zeer verbaasd, toenwij een busje zagen,
vies en oud, waaruit garnalen werden gehaald en afgeleverd in een woning (..) het
zag er allemaal onfris uit en stonk ooknog‘ aldus een briefschrijfster in deGoudsche
Courant.30Garnalenhandelaren waren vanwege de toenemende controle uitgewe-
ken van de traditionele vissersplaatsen zoals Volendam en Urk naar andere
gemeenten zoals Gouda enMoordrecht en naar andere groepen die zij minder uit-
betaalden – vooral Marokkanen. Zo probeerden veel gezinnen wat extra’s te
verdienen. Op wel twee tot driehonderd adressen werd gepeld. De aanlevering ge-
beurde via tussenpersonen. De CPN, Communistische Partij van Nederland, later
opgegaan inGroenLinks, kwamhier inhet geweer.Menprobeerde demensen tewij-
zen op de onderbetaling – meer dan drie gulden per uur was bijna niet haalbaar –
en op de verschillende rechten en plichten rond het thuiswerk – zoals opgave aan
de belastingdienst.
Halverwege de jaren tachtig is de herstructurering en sanering van de Goudse in-
dustrieminofmeer voltooid. Veel arbeiders zijn ontslagen en jongeren komenmaar

117

Harde Werkers_proef3:Harde Werkers proef 2  02-04-2009  11:02  Pagina 117



moeilijk aan de slag. Dewerkloosheid schommelt dan tussen de tien en twaalf pro-
cent, onder hen veel buitenlandse arbeiders en hun kinderen. Het is de tijd van
vindingrijkheid – sommigen beginnen een rommelmarkt –, tijdelijke arbeidspro-
jecten voor langdurigwerklozen enwerkervaringsprojecten voor jongeren, vaakmet
behoud van uitkering. Het Rijk stelt subsidie beschikbaar voor infrastructurele pro-
jecten waarbij langdurig werklozen worden ingeschakeld.

Huisvesting
In de jaren zestig en zeventig waren er inGouda tal van slechte, vaak brandgevaar-
lijke pensions. Zij waren in handen van particulieren enmeestal gevestigd in oude
woningen in de binnenstad. Sommige kwamen op den duur in handen van de ge-
meente. In een poging ommeer controle te krijgen op de gang van zaken rond de
huisvesting van de gastarbeiders werd er op diverse momenten een inventarisatie
gehouden of een onderzoek gedaan. Dat gebeurde voor de eerste keer in 1966. 75%
vande buitenlandse arbeiders die in de omliggende dorpenwerkten,was opdatmo-
ment in Gouda gehuisvest. Het bleek dat meer dan de helft van de Marokkanen
slecht tot zeer slecht gehuisvest was. Bij de andere nationaliteiten deden zich geen
problemen voor. Grote bedrijfspensions voldeden aan bestaande richtlijnen.De in-
stelling van een verordening zodat de gemeente zonodig zou kunnen ingrijpen,was
een belangrijke aanbeveling.
In 1970 werd in Gouda onder voorzitterschap van de Kamer van Koophandel een
commissie opgericht om de problematiek van de huisvesting van buitenlanders te
bestuderen en plannen te ontwerpen voor alternatieven. Men wilde ieder geval
slechte pensions sluiten en vormen van gemeenschappelijk wonen ontwikkelen
naar het voorbeeld van studentenflats. Begin 1971werden de behoeften van bedrij-
ven aan extra voorzieningen geïnventariseerd. Van de bijna 2500 buitenlanders in
het gebied van Rijn en Lek was omstreeks de helft ondergebracht in een bedrijfs-
pension. Ongeveer de helft van de bedrijven gaf de arbeiders een tegemoetkoming
inde kosten vanhuisvesting. Vande 164bedrijvenmet buitenlandsewerknemers in
deGoudse regiowas 61%opdatmoment van plan omhet aantal buitenlandse per-
soneelsleden uit te breidenmet in totaal 413 personen.31

In de zomer van 1972 installeerde het College van B en W opnieuw een onder-
zoekscommissie. In oktober van het jaar daarop bracht de werkgroep verslag uit. In
de commissie zaten de vakbonden,werkgevers, het arbeidsbureau, de gemeente, de
Stichting Migrantencentra en de Werkgroep Buitenlandse Arbeiders. De situatie
per 1 oktober 1972was als volgt:

Bedrijfspensions 3 met 148 bewoners;
Particuliere pensions 26 met 397 bewoners, deze voldoen;
Particuliere pensions 12 met 106 bewoners, deze voldoen niet;
Niet gecontroleerde pensions 57 met 319 bewoners.

Onder de bewoners waren achttien gezinnen. 55 personenwaren ingeschreven als
woningzoekenden. Eenderde van de bewonerswerkte buiten de gemeentegrenzen.
De commissie bepleitte de aanstelling van een speciale functionaris om de pensi-
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ons te controleren. Ook wilde men gezinswoningen beschikbaar stellen aan groe-
pen en woningen toewijzen aan degenen die hun gezin wilden laten overkomen.
In een onderzoek van Sjoerd van Schooneveld in 1978 onder vijfentachtig inwoners
vanGouda kwamopnieuwdehuisvesting als belangrijkste probleemnaar voren.De
geïnterviewden klaagden over de slechte situatie in de pensions, over het tekort aan
woningen, over de langewachtlijsten en over de beperkte ruimte in de huizen.Men
vond het niet eerlijk dat werkloze buitenlandse arbeiders geen woning konden
krijgen. Van Schooneveld schetst het intussen al bekende beeld. In de meeste ge-
vallen woont men met meerdere mensen op een kamer, vier op één kamer is
gebruikelijk, het komt zelfs voor dat er zes mensen op een kamer wonen. De pen-
sionbewonerswetennauwelijkswat privacy is. Hun slaapkamer is hunwoonkamer.
Daar moeten ook de gasten ontvangen worden. Bij ploegendiensten doen zich
grotemoeilijkheden voor. Demensenhebben dannietmeer dezelfde tijdsindeling.
Terwijl de één ligt te slapen, luistert een ander naar de radio, of speelt een spelletje
kaartmet zijn vrienden.Het is begrijpelijk dat hierdoor van tijd tot tijd spanningen
ontstaan. Het is in alle opzichten koud in de pensions. Er ismaarweinig goede stof-
fering ende inrichting is kaal. Erwordt teweinig schoongemaakt en dekensworden
onvoldoende gewassen. In sommige pensions zijn nog stapelbedden. De buiten-
landse arbeiders noemen dit ronduit schandalig en begrijpen niet waaromdit nog
niet verboden is. Ontevreden is men ook over de gebrekkige sanitaire voorzienin-
gen. In de pensions waar een kok is, zoals bij Compaxo, wasmen beter af dan in de
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pensionswaar demensen zelfmoesten koken. Stel je voor, danwil iedereen op een
bepaalde tijd in de keuken terecht kunnenmet zijn pannetje en dan is het dringen.
De slechte kwaliteit van de pensions en de leefomstandigheden zijn oorzaak van
veel gezondheidsproblemen. De huren liggen tussen de 25 en 35 gulden per week.
Dit is te veel, gezien de slechte kwaliteit van de gebodenhuisvesting. Bij sluiting van
een pension is er meestal geen vervangende huisvesting.
De schrijnende situatie in deGoudse pensionswerd vastgelegd in een videofilmpje
van achttien minuten. Zittend op hun stapelbed, onder of boven, worden Turkse
pensionbewoners geïnterviewd terwijl de camera langzaam langs de kleding glijdt
die op hangers aan de muur hangt; langs de tweepits gasstelletjes, drie voor twin-
tig personen: ‘dat is wachten op je beurt’; langs de douches, één voor twintig
personen: ‘dat is wachten op je beurt’; langs de toiletten, twee voor twintig perso-
nen: ‘dat is wachten op je beurt’. Ook het televisieprogramma Symbiose besteedde
in 1976 in de uitzending ‘Onze rech…’ aandacht aan de huisvesting van de gastar-
beiders. Dit naar aanleiding van een demonstratie waar de veel gescandeerde
centrale leus luidde: ‘onze rech..’
In reactie op de klachten van de bewoners onderzocht de gemeente samenmet de
brandweer en het elektriciteitsbedrijf in1978 het pension Turfmarkt 22. Het pensi-
on bestond sinds 1969 en had een vergunning. Het verkeerde in zeer slechte staat:
een verstopte riolering, een lekkend dak, onvoldoende isolatie en ventilatie, een ge-
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vaarlijke trap en een aanrecht dat op instorten stond. Hetwaren slechts enkele van
de vele gebreken. Al die tijd was er geen onderhoud gepleegd. Er woonden in 1979
ongeveer veertig bewoners die ieder 28,50 gulden per week betaalde.

Westhaven
Een voorbeeld van een bedrijfspension was het pand aan de Westhaven 24/25 in
Gouda. Het was vroeger een klooster geweest. Hier woonden arbeiders die werkten
bij de vleeswaren en conservenfabriek Compaxo aan de Schielandse Hoge Zeedijk.
Midden jaren zeventig werden voorstellen gedaan om het bedrijfspension van
Compaxo om te bouwen tot een open pension waar elke buitenlander in principe
welkomwas, waar hij ook werkte. De Compaxo-arbeiders trokken steedsmeer weg
uit het pension dat als ongezellig werd ervaren, omdat de ruimtes erg groot waren.
Ook wilde men langzamerhand onder de controle van de werkgever uit. Bij wijze
van experiment werd in 1981 het pand tot een groot en open pension nieuwe stijl
verbouwd.DeWoningbouwvereniging Sint Jozef hadhet gebouwvoor in totaal 2,17
miljoen aangekocht, verbouwd en ingericht. Het bestond uit eenenveertig ver-
schillende appartementen voor groepen bewoners. Per groep had men de
beschikking over een keuken, een woonkamer, sanitair en verschillendemeer per-
soonsslaapkamers. De verbouwing gebeurdemet steun van de overheid en subsidie
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van de Provincie en de EEG, de voorloper van de Europese Unie. Er konden bijna
honderd mensen wonen. Dit aantal werd bijna nooit gehaald. Vaak was het pand
maar voor eenderde bezet, want tegen de tijd dat het klaarwas, was de grootste druk
van de ketel. Steedsmeermensen slaagden erin omeen regulierewoning te krijgen
en lieten hun gezin overkomen. Men vond de huur van de appartementen aan de
Westhaven te hoog, ook omdat veelmensen hun inkomen zagen dalen. Daarnaast
was de remigratie toegenomenonder invloed vande economische crisis. Bovendien
was de gemeente tamelijk laks ophet gebied van sluiting van de oude pensions. Dit
gebeurde maar mondjesmaat. Ook verhuurde de gemeente steeds vaker flats aan
groepen.Daar kwamnogbij dat de energiekosten veel hoger uitvielen danwas voor-
zien.’Niemand had er in 1981 namelijk aan gedacht dat de bewoners die bij
Compaxowerken endanooknog in ploegendienst, bij thuiskomstwillen douchen.
De boiler staat de hele dag aan.’ Het oude gebouwwas grootmet veel gangen en de
verwarming van al deze ruimtes kostte nogal wat energie. Hele grote ouderwetse
koelkasten ‘stonden te slurpen’. Het exploitatietekort bedroeg 12.000 gulden per
maand. De woningbouwvereniging wilde de servicekosten verhogen, maar de be-
woners weigerden dit te betalen. Zij hadden al een verhoging van veertig gulden
achter de rug ten opzichte van de oude pensionprijs en vonden dit wel genoeg. Zij
rekenden en redeneerden als volgt: voor een appartementmet drie kamer waar elf
personen wonen, betalen we bijna tweeduizend gulden huur. Dat is toch veel te
duur! Bovendien is het hier klein en demuren zijn van karton. Als ze hiernaast pra-
ten, kunnenwij hier niet slapen. En danmoetenwehet hierbinnen ooknog zelf de
schoonmaak doen en wemoesten ook al zelf lakens en dekens en meubels kopen.
Rijn & Gouwe van 25 februari 1984 toont een fotomet tweeMarokkanen die tegen-
over elkaar elk op hun eigen bed zitten. Hun voeten raken elkaar. Het onderschrift:
‘het is hier zo klein dat ik wakker word, als hij snurkt, zeggen ze beide.’ Zo dicht op
elkaar te leven was vaak niet gemakkelijk en leidde wel eens tot handgemeen. Een
bewoner, die zich al geruime tijd had misdragen, werd in de winter van 1982 door
medebewoners zodanig in elkaar geslagen dat hijmet een hersenschudding en an-
dere verwondingen in het St. Jozefziekenhuis moest worden opgenomen.
Bij haar pogingen om steun te krijgen omde exploitatietekorten te compenseren en
alternatievenuit tewerken, ving dewoningbouwvereniging alombot. De gemeente
verschool zich achter haar beroerde financiële positie als art. 12 gemeente, de over-
heid deed ook niets en politieke partijen riépen alleen maar dat er wat moest
gebeuren. Kortom, iedereen raakte over dit project in de clinch met iedereen. Een
andere voor de hand liggende oplossing, namelijk het openstellen van het pensi-
on voor de groep Turken die in miserabele omstandigheden in de Crabethstraat
woonden, leek deWoningbouwvereniging geen goede oplossing. Het was van ver-
schillende kanten afgeraden ende bewonerswildenhet ookniet, aldus de directeur.

Jongeren
Vanaf het begin van de jaren tachtig deden zich steeds meer problemen voor met
Marokkaanse jongeren inGouda. Vooral de jongeren die naarNederlandwaren ge-
komen toen ze al in pubertijd waren, hadden het moeilijk. Ze beheersten de taal
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slecht, maakten hun opleiding niet af en hadden geen werk. Ze hadden geen echt
contactmet hunouders, zwiervenop straat, verveelden zich, trapten rotzooi en von-
dennergens begrip of opvang. Erwaren ondermeer problemenmet drugs.Midden
jaren tachtig waren ongeveer vijftig Goudse jongeren verslaafd. Soms viel de poli-
tie een café binnen en werd er beslag gelegd op aanwezige hasjiesj. Een aantal
jongeren gebruikte steedsmeer hard drugs.Omaan geld te komengingen ze het cri-
minele pad op. Een bijkomend effect was toenemende negatieve beeldvorming,
toenemende confrontaties tussen Nederlanders en buitenlanders en toenemende
discriminatie. Een negatieve spiraal die volop zijn werk deed.
Jongeren kwamen graag in eigen cafés bij elkaar of in het eigen jongerencentrum
El Horria, de Vrijheid. dit centrum was opgezet door straathoekwerker Siep Marti-
nus van de Stichting Buitenlandse Jongeren. In de Hollandse cafés werd men niet
altijd geaccepteerd. Het kwamvoor dat ze er verplichtNederlandsmoesten praten,
zoniet dan werden ze weggestuurd. Carte Blanche aan de Hoge Gouwe was zo on-
geveer het enige Nederlandse café waar Marokkanen zich niet gediscrimineerd
voelden.Maar of het er veilig was? In 1985 vond inGouda een heuse gijzelingszaak
plaats nadat nietwas betaald voor een partij hasjiesj. Enkelemannenwerden in een
woning en in café Carte Blanche vastgehouden enmishandeld.
Niet alleen de werkloze jongeren hadden het moeilijk, ook degenen die wel werk
hadden ondervonden de nodige problemen. Veel jongeren hadden gezondheids-
problemen. Vooral psychische klachten, suikerziekte en fysieke klachten door het
zware werk – zoals bij Compaxo –, kwamen veel voor. In 1981 voerden twee jour-
nalisten van de Goudsche Courant in het koffiehuis van Akbour een discussie met
ongerusteMarokkanen over de problemenmet de jongeren. De aanwezigenwezen
op de grote rol die discriminatie naar hun idee speelde: ‘je blijft dieMarokkaanmet
die zwarte kop.’ Zewezen ook opde beperkte rol van de vaders die zolang buitenhet
gezin hadden geleefd; en op het gebrek aan begeleiding. Over de jongere kinderen
maakten zij zich veelminder zorgen. Zij warennog goed aanspreekbaar voor de ou-
ders, leerden snel de taal en gingen naar school. Vijf jaar later wordt in deGoudsche
Courant opnieuw de noodklok geluid.32 Aanleiding was een rapport van de Stich-
ting Buitenlandse Jongeren over het isolement en de groeiende problemenmetMa-
rokkaanse jongeren en over de achteloosheid en nalatigheid van sociale instellin-
gen die niets deden om de problemen op te lossen.
Maar ook sommige Hollanders – jongeren en volwassenen – lieten zich niet onbe-
tuigd. Schrijnend is het volgende voorval. Op 13 juli 1982 werd een groep
Marokkanen gericht beschoten door een groepNederlandse bewoners van eenwo-
ning aan het Pretoriaplein in Gouda. De Marokkanen zelf waren gewapend met
stokken en een tafelpoot. De aanleiding was een uit de hand gelopen ruzie in een
café. Eén van de verdachten en eenMarokkaan waren ermet elkaar op de vuist ge-
gaan. Dit kreeg enkele dagen later een vervolg in een confrontatie op straat.
Betrokkenen gingen versterktmet groepen vrienden elkaar opnieuw te lijf. Nog de-
zelfde avond kwam de Marokkaan met dertien vrienden verhaal halen bij een
woning van de tegenpartij. Daar had men zich al in een kienzaaltje achter de wo-
ning voorbereid om in geval van confrontatie vuurwapens in te zetten. Eén
slachtoffer raakte verlamd door een kogel in zijn nekwervel. Twee anderen liepen
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schotwonden in borst en benen op. Na afloop gingen de daders op de vlucht. Hun
partners probeerden de wapens te verstoppen bij hunmoeder in een woonwagen-
kamp in Zwijndrecht. De politie kwam zowel daders als wapens echter al gauw op
het spoor. De rechter veroordeelde de verdachten twee jaar later inHoger Beroep tot
drie jaar gevangenisstraf. Dit was veel minder dan de eerdere veroordeling tot vie-
reneenhalf jaar en de helft van de eis van zes jaar. Het onderzoek dat aanhet proces
vooraf ging, was moeilijk geweest. De buurtbewoners die toch massaal lekker bui-
ten opde stoep gezetenhadden en getuigewaren geweest vanhet gebeuren, zwegen
in alle talen. Vermoedelijk speelde angst voor represailles een rol bij deze zwijg-
zaamheid. De geruchtenmachine over de daders – van rijden onder invloed tot
wapenbezit, afpersing enmoord draaide op volle toeren endatmiste zijn uitwerking
niet.
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Tabel 5. Pensionlijst met aantal bewoners Gouda voorjaar 1979

Adres pension Aantal bewoners Adres pension Aantal bewoners
Achter de Vismarkt 5 5 Blekerssingel 69 13
Bockenbergstraat 8 3 Bockenbergstraat 17 1
Bockenbergstraat 55 7 Bockenbergstraat 84 7
Boelekade 27 16 Boelekade 50 7
Boelekade 88 4 Boelekade 94 6
Boelekade 120 7 Boelekade 138 4
Boelekade 143 5 Boelekade 148 4
Boelekade 219 - PC Bothstraat 50 4
Cornelis Ketelstraat 1-a 7 Crabethstraat 5 16
Crabethstraat 7 14 Crabethstraat 7a 17
Graaf van Bloisstraat 89 - Groeneweg 21 7
Hoge Gouwe 73 2 Hoge Gouwe 99 4
Houtenstraat 9 8 Hovenierskade 6 -
Jaagpad t/o 24 Flamingo - Karnemelksloot 25 5
Kattensingel 38 5 Keizerstraat 17 6
Keizerstraat 84 4 Keizerstraat 88 17
Komijnsteeg 44 4 Komijnsteeg 46 4
Komijnsteeg 50 5 Korte Groenendaal 9 7
Lage Gouwe 28 13 Lage Gouwe 126 4
Lage Gouwe 162/164 20 Lage Gouwe 166 28
Lange Willemsteeg 3 6 Nobelstraat 69 6
Nobelstraat 71 12 Nobelstraat 73 10
Peperstraat 112 6 Prins Hendrikstraat 124 11
Prins Hendrikstraat 135 21 Raam 2 10
Raam 69 7 Raam 107 17
Raam 227 7 Raam 298/300 22
Robaarstraat 33 3 Singelstraat 1 6
Turfmarkt 22 36 Turfsingel 14 6
Turfsingel 26 12 Turfsingel 28 4
Vlamingstraat 25 9 Westhaven 24-25 27
Zwaansgat 15 4
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Aankomst uit voormalig Nederlandsch-Indië.
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HOOFDSTUK VII

Hooguit zei men elkaar gedag
Moordrecht

In totaal kwamen tussen 1945 en 1958 bij benadering 235.000 mensen als gevolg
van de dekolonisatie van Nederlands Indië naar Nederland. Een deel kwam terug
om bij te komen van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Een ander
deel volgde na de soevereiniteitsoverdracht, onder andere omdat zij hunwerk kwijt
raakten. Weer een ander deel werd gedwongen Indonesië te verlaten. Dit was het
geval bij de Molukkers.
Inhet voorjaar van 1951 arriveerdencirca 3.500Moluksemilitairen en ruim500niet-
militairenmethungezinnen inNederland. Zijwerdendirectnaaankomstuitmilitaire
dienst ontslagen.Deze actiemaakte deel uit vandeopheffing vanhetKoninklijkNe-
derlands Indisch Leger (KNIL). Vlak na de beëindiging van de TweedeWereldoorlog
haddendenationalistische Indonesische leiders op 17 augustus 1945deRepubliek In-
donesië uitgeroepen. Dit was de aanleiding voor een heftige strijd tussen de
nationalisten, die volledigeonafhankelijkheidwilden, enhet koloniale leger.Dit leger
stond voor een geleidelijke dekolonisatie, uiteraard onder leiding vanNederland. In
het KNIL werkten Nederlandse en Indischemilitairen samen. Het KNIL speelde een
leidende rol bij de harde en gewelddadige politionele acties die volgden. Na de over-
drachtvande soevereiniteit indecember 1949werdhetKNILopgeheven. Eendeel van
demilitairen koos voor invoeging in het Indonesische leger. Nederlandsemilitairen
werden toegevoegd aan het Nederlandse leger. Maar rond een relatief kleine groep
deden zich specifieke problemen voor. Zij steunden de beweging voor een onafhan-
kelijke staatopdeMolukkenenwildenniet gedemobiliseerdworden inwat zij als door
denationalisten ‘bezet’ gebiedbeschouwden.Menkonhetniet eenswordenover de
plaats vandemobilisatie.Doorde groepmethungezinsledennaarNederlandover te
brengen, koos deNederlandse regering voor een tijdelijke oplossing.Deze bleek ech-
ter al gauw een definitief karakter te hebben: sinds die tijd kent Nederland een grote
Molukse gemeenschap. Aanvankelijk werden deMolukkers, of Ambonezen zoals ze
destijds genoemdwerden, ondergebracht in kampen. Vaakwaren dit voordien con-
centratiekampenvandeDuitsebezetters geweest of legerkazernes enkloosters. Tussen
1951 en 1970warener innegentig gemeentenwoonoordenvoorMolukkers. Erwaren
in 1962 in totaal tweeënzeventigwoonoorden voor 20.089 personen, ondermeer in
Middelburg, inDen Bosch en in Kampen. Vijf woonoorden stonden in de provincie
Zuid-Holland: drie inWoerden, één in Capelle a/d IJssel en één in Slikkerveer. Hoe-
wel veel Molukkers nog lang een terugkeerperspectief zouden houden, ging de
Nederlandse regering er vanaf eind jarenvijftig vanuit dat deMolukkers inNederland
zouden blijven. In het nieuwe beleid moesten de kampen worden opgeheven. Men
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koos voor eengroepsgewijze integratie doorhen tehuisvesten in apartewoonwijken
waar ze wel gewone gezinswoningen kregen. Vanaf begin jaren zestig werden onge-
veer vijftig van deze aparte woonwijken gebouwd. In Zuid-Holland kwamen aparte
wijken in Moordrecht, Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Capelle aan den IJssel,
Krimpen aan den IJssel en Leerdam. Alleen inWoerden namde gemeente na de op-
heffing van de woonoorden het besluit om de Molukkers gewoon tussen de
Hollanders te huisvesten.
Tot op de dag van vandaag heeft Moordrecht deze aparte Molukse wijk, hoewel er
tegenwoordig ook veelMolukkers buiten dewijkwonen. Voor de ontwikkeling van
de wijk was buiten de bebouwde kom een terrein beschikbaar waar 140 woning-
wetwoningen gebouwd konden worden. Het terrein was vier hectare, 74 are en 85
centiare groot enhad als bebouwing een boerderij, eenhooiberg, schuren en enkele
woonhuizen. Eromheenwas een erf en een weiland. Het werd voor 53.000 gulden
aangekocht. Het moest een modelwijk worden inclusief kerkgebouw, een sociaal
centrum, badhuis en kantine. Erwerden 121Ambonese gezinnen gehuisvest. Zij be-
taalden in het begin drie guldenhuur perweek. Het Rijk vulde het jaarlijks nadelige
saldo van 1844 gulden per woning aan. De bewoners waren afkomstig uit verschil-
lende kampen waaronder Vlissingen, Breskens en Woerden. Maar het grootste
gedeelte kwam uit Vught waar zij tien jaar in een voormalig concentratiekamp ge-
woond hadden. Op een bevolking van zesduizend autochtoneMoordrechtenaren
ging het om een relatief grote groep. In 1982 was 12,5% van de bevolking van
Moordrecht vanMolukse afkomst.33

Ambonschetsje
Hetwas een feestelijk gebeuren inMoordrecht toen dewoonwijk voor Ambonezen
in 1961 in gebruik werd genomen. In de kerk was een gebedsdienst en in de ont-
spanningszaal van de wijk een cultureel programma. Het programma eindigde
met het volgende Ambonschetsje, ingestudeerd door mejuffrouw Keiluhu:

‘Op zijn droomreis door zijn vaderland ontmoet de Ambonees achtereenvolgens:
a. DE VISSER: die steeds zijn net met vaste hand uitgooit en met vaste tred en
goede vangst naar huis terugkeert.

b. De SAGOVERKOOPSTER: die iedere dag naar beneden naar de stad gaat om
op de markt haar sago te verkopen.

c. De SAGOWEERMAN: Die vrolijk nuchter van huis naar het sagobos gaat en
veel vrolijker dronken thuis komt.

d. DE JONGENS EN MEISJES: die om getrouwde mensen lachen en niet willen
weten dat ook zij vroeg of laat aan de beurt zullen komen.

e. DE KERKGANGERS: die naar de plaats toegaan waar iedere Ambonees elke
zondag naar toegaat om te danken voor de afgelopen week en te bidden
voor de komende week.

Dan vervaagt de droom langzaam, nog even ziet de Ambonees alle personen
langs zich heen trekken en enige meisjes en jongens zingen een lieflijk lied.
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Maar aan het eind van zijn droomweet de Ambonees toch altijd dat alles “wat zijn
grootouders aan zijn ouders verteld hebben en zijn ouders aan hem, dat hij dat als
een kostbaar geschenk zal doorgeven aan zijn kinderen”.’

Aanvankelijkmochten deAmbonezenniet deelnemen aanhet arbeidsproces. Voor-
al de vakbonden die concurrentie vreesden, hadden zich hiervoor hard gemaakt.
Maar in 1953werddit verbodopgeheven.DemannenuitMoordrecht gingenbij ver-
schillende bedrijven in de regio aan de slag.34 De groep die voorheen in een kamp
in Vlissingen had gezeten, kwam in dienst bij Oranjeboombier in Rotterdam. An-
deren gingen werken bij Keller, keukenfabriek, bij de machine fabriek Bodewes en
natuurlijk bij de KVT, de tapijtfabriek. Een deel van de vrouwen ging aan het werk
om het gezinsinkomen aan te vullen. Zij werkten in Gouda bij een koekfabriek en
deden seizoenswerk bij de witlofkwekerij. Enkele mannen en vrouwen gingen aan
de slag bij de plateelfabriekenwaar zij aardewerkproductenmoesten beschilderen.
De bewoners namen hun organisatievormen uit Vught en zelfs uit de Molukken
mee.Hetwas eenhechte gemeenschapmet veel organisaties. De kampraad diemen
inVughthad gevormdwerd eenwijkraad endiende als overlegplatformvoor de con-
tacten naar buiten toe. De Evangelische kerk kende een eigen vrouwenorganisatie
en een jongerenorganisatie. Erwas een sociaal-culturele organisatie en van oudsher
kende men organisatievormen gebaseerd op het pelaschap: Molukse dorpen on-
dersteunen elkaar bij life events, zoals het overlijden van familieleden. In de loop van
de jaren zestig gingen de jongeren zich steeds meer politiek organiseren. Zij ver-
weten de ouderen een slappe opstelling rond het ideaal van de Zuid-Molukse
onafhankelijkheid. Dit gebeurde onder invloed van emancipatie- en bevrijdings-
bewegingen in de rest van de wereld, zoals de Black Panter en Latijns-Amerikaanse
bevrijdingsbewegingen. Zij gingen zich Zuid-Molukkers noemen. Ambonezenhad
teveel een koloniale bijklank. Natuurlijk golden deze ontwikkelingen voor deMo-
lukse gemeenschap in Nederland als geheel, niet alleen voor Moordrecht. De
bewoners vanMoordrecht hadden intensieve contactenmetMolukkers in kampen
en wijken in de regio, in Alphen aan den Rijn, inWoerden, in Krimpen aan de IJs-
sel en in Capelle aan den IJssel. Nadat een aantal jongeren halverwege de jaren
zeventig overging tot kapingen en bezettingsacties, kregen veel jongeren temaken
met de effecten vannegatieve beeldvorming.Werkgeverswerden terughoudendmet
het in dienst nemenvanMolukse jongeren.Ook op andere frontenhaddendeze ac-
ties veel effect. De overheid stelde het beleid ten aanzien van de Molukse
gemeenschapdrastisch bij. Niet langerwas segregatiemet het oog op terugkeer naar
een onafhankelijke republiek in deMolukkenhet uitgangspunt,maar deMolukkers
werden ‘meegenomen’ in het algemene beleid dat nieuwkomers wilde integreren
in de Nederlandse samenleving. En dat betekende uiteindelijk ook dat onder veel
Molukkers het taboe om te zeggen dat je in Nederland wilde blijven er langzamer-
hand vanaf ging. Hiermee enmet de voortschrijdende mobiliteit en globalisering
werd het mogelijk de relatie Molukkers in Nederland en de Molukken als her-
komstland in nieuwe verhoudingen te denken.
Maar even terug naar het begin. DeMolukkers betrokken de eigen wijk en hadden
weinig contactmet hunNederlandse dorpsgenoten. Hooguit zeimen elkaar gedag
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of maakte een vluchtig praatje op straat en in winkels. Men richtte zich vooral op
de eigen gemeenschap en het eigen bloeiende culturele en kerkelijke leven. Er was
weinig overmaatschappelijke integratie nagedacht.Menwilde immers vooral terug
naar de Molukken. Dit gold ook voor de integratie in het onderwijs. Er kwam een
Ambonschool aan de rand vandewijkwaar de kinderen in hetNederlands les kregen
van eenMolukse enNederlandse leerkracht. De puberkinderen gingen inGouda op
school. Wie beter kon leren ging naar de Mulo, de Westerschool. Van de anderen
gingen demeisjes naar de huishoudschool en de jongens naar de ambachtschool,
NieuweVaart. De aspiraties van de ouderswarenhoog. Zelf haddendemeestenwei-
nig meer opleiding gehad dan lager onderwijs. Men wilde voor de kinderen een
goede opleiding. Zo konden zij goed geschoold naar de Molukken terugkeren.
Omdat de kinderen in een bijna volledig Molukse omgeving opgroeiden, thuis en
op school Maleis spraken en het Nederlands alleen van de onderwijzers leerden,
hadden velen moeite met de taal. Zij kregen daarom bijles. Toen het beleid sterker
op integratie ging aankoersen werd de Ambonschool opgeheven en werden de
kinderen verspreid over verschillende protestantse lagere scholen.
Nog geen vijf jaar na de komst vanMolukkers, kwamen er ookMarokkanen inMoor-
drecht wonen en werken. De tapijtfabrieken konden hen goed gebruiken.

De Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken NV
DeKoninklijke Vereenigde TapijtfabriekenNV (in het vervolg aangeduid als ‘KVT’)
werd op 25maart 1919 opgericht. De KVT produceerde tapijten, lopers, karpetten
en matten van wol en kokos. Er waren zowel machinaal geknoopte producten als
handgeknoopte. In de loop van de jaren namhet aantal producten en ookhet aan-
tal vestigingen toe. De KVT richtte in de jaren dertig vestigingen in Frankrijk en
Indo-China op en opende toonzalen in Amsterdam en Groningen. Bij het bom-
bardement van Rotterdam op 14 mei 1940 werd het fabriekscomplex aldaar
grotendeels verwoest. De fabricage werd overgeheveld naar Moordrecht waar een
nieuw fabriekspand naast de fabriek ‘IJsselvrucht’ werd gebouwd. Hier werd na de
oorlog ook het hoofdkantoor gevestigd.
De jaren vijftig en zestig vormden een bloeiperiode voor de KVT. Het bedrijf speel-
de een belangrijke rol in het Moordrechtse leven. Een groot deel van de inwoners
vanMoordrechtwerkte in de fabriek, het bedrijf bouwdewoningen en een badhuis
voor de werknemers. Het bezat een bloeiende personeelsvereniging en een eigen
fanfare. Regelmatig werden er open dagen, excursies en andere festiviteiten geor-
ganiseerd.
De KVT stond internationaal goed bekend. Vanaf eind jaren zestig werd de tapijt-
markt echter krapper. De belangstelling van de consument voor tapijten, lopers en
karpettennamaf. De concurrentie vanuit lage lonen landenwas goedmerkbaar. De
KVT wist zich aanvankelijk goed te handhaven doordat zij zich toelegde op kwali-
teitsproducten en speciale opdrachten. Vanaf 1975 ging het bergafwaarts en in
1995 werd het fabriekscomplex in Moordrecht verkocht en afgebroken. Het heeft
plaats gemaakt voorwoningbouw. Alleen dewatertoren is blijven staan alsmarkant
oriëntatiepunt.
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